




احداث مجموعه های تفریحی مدرن



2

برخی از شرکت های همکار عصر جدید



 www.asrejadidco.com

معرفی

فعالیت ما  مشـــاوره، طراحی، ساخت و تجهیز مجموعه های تفریحی مدرن است که نه تنها در نوع 

خود بی رقیب میباشد بلکه مطابق با ارزش های فرهنگی اجتماعی و اقتصــادی مشــتریان خواهد 

بود.این شــــرکت فعالیت خود را از ســــال ٢٠٠٢ به عنوان اولین شــــرکت ایرانی طراح و راه انداز 

مجموعه های تفریحی با کیفیت آغاز نمود.و اکنون با داشتن برنامه های متمرکز و مشـــــــخص در 

خصوص جنبه های متنوع صنعت تفریحات در ایران وسایر کشـورها در حال فعالیت میباشد.تیم 

کامال حرفه ای ومجرب ما با بیش از ١٠ سال سابقه در بخش های فنی، مهندسی، طراحی، بازرگانی 

و مدیریت شـهربازی های بزرگ و مراکز تجاری تفریحی ایران و اجرای دهها پروژهای موفق شــما را 

در اجرا و ساخت مجموعه ها یتان یاری خواهد نمود.

Introduction

ASR-E-JADID ENTERTAINMENT ("ASR") is specialist in management and 

consulting designing firm located in TEHRAN, IRAN . Established in 2002 

Combining competence and creativity in the design and realization of unique 

entertainment projects

عضـــــــویت در انجمن جهانی شهربازی ها‐دارنده گواهینامه های مدیریت کیفیت ایزو ٢٠٠٨‐

٩٠٠١‐ گواهی های اســتاندارد در شــهربازیهای تحت مدیریت .برترین شــرکت ایرانی در زمینه 

کارآفرینی در سال ٩١‐ گواهینامه TUV ‐ نمایندگی ”embed” استرالیا

3

مشاور تخصصی تفریحات در مراکز تجاری کشور
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برخی پروژه های در حال اجرا و اجراشده 

ASR PROJECTS

(مالک برند مراکز خرید تیراژه ١ و تیراژه٢ سرزمین عجایب مشـــهد‐تهران‐ انجام کلیه خدمات تفریحی در هلدینگ تیراژه گســـتر کیش  Ÿ

(TIRAJEH  SHOPPING MALL TEHRAN-TIRAJEH ARDABIL) هپی فرندز‐فان فکتوری) و تیراژه اردبیل

(WONDERLAND MASHHAD) احداث و مدیریت شهربازی سرزمین عجایب مشهد از ابتدا تا به امروز Ÿ

(WONDERLAND TEHRAN MANAGAMENT) مدیریت راه اندازی سرزمین عجایب تهران  سه سال اول Ÿ

شهربازی مجموعه شهر فرش تهران مجتمع صبامال(مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی‐اجرا‐تجهیز) Ÿ

FUN TOWN SHAHRE FARSH AMUSMENT PARK        

شهربازی گروه سرمایه گذاری اکسین –دریاسر(مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی‐اجرا‐تجهیز) Ÿ

OXIN MAGIC LAND AMUSMENT PARK        

شهربازی لیو لند آذربایجان غربی خوی (مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی‐اجرا) Ÿ

LIO LAND KHOY AMUSMENT PARK        

شهر بازی سر پوشیده در افغانستان شهر کابل (مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت) Ÿ

WONDER CITY KABOL AMUSMENT PARK        

 SARA MALL HAPPY JUNGEL AMUSMENT PARK(مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی) شهربازی سارا رباط کریم Ÿ

 NAJM TABRIZ MALL AMUSMENT PARK(مشاوره –پالن‐پالن زیر ساخت) شهربازی سرپوشیده نجم خاور میانه تبریز Ÿ

SHIRAZ BH AMUSMENT PARK (مشاوره و پالن زیرساخت) شهربازی بین الحرمین شیراز Ÿ

 AMIR KABIR TEHRAN MALL AMUSMENT PARK(مشاوره  پالن زیرساخت اولیه) (ارگ)مجتمع امیر کبیر تهران Ÿ

ARMITAJ MALL MASHHAD (.پالن .طراحی .نظارت) شهربازی آرمیتاژ خراسان رضوی  مشهد Ÿ

شهربازی الماس هروی(مشاوره و سیستم کارتی و راه اندازی و نصب تجهیزات) Ÿ

FUN LAND HERAVI TEHRAN AMUSMENT PARK        

HAPPY PERRLS AMUSMENT PARKشهربازی مروارید گوهرشاد مشهد (مشاوره پالن طراحی Ÿ

KIAN CENTER  AMUSMENT PARK (مشاوره پالن طراحی) شهربازی کیان سنتر مشهد Ÿ

 ROBOLANDTEHRAN PARS AMUSMENT PARK(مشاوره پالن طراحی) شهربازی مرکز خرید تهرانپارس ارزش آفرینان Ÿ

شهربازی خلیج فارس تهران  ستاد کل نیروهای مسلح (مشاوره پالن طراحی) Ÿ

PERSIAN GULF TEHRAN  AMUSMENT PARK        

MILAD MALL QOM AMUSMENT PARK (مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی) شهربازی میالد قم Ÿ

شهر بازی مجتمع گلباران دزفول (مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی) Ÿ

GOLBARAN MALL DEZFOL AMUSMENT PARK        

شهربازی مجتمع خلیج فارس اندیشه(مشاوره –پالن جانمایی و زیرساخت‐طراحی) Ÿ

Ÿ  PERSAIN ANDISHE MALL AMUSMENT PARK

سایر مشتریان این شرکت در بخشهای مختلف خدماتی  تعمیرات سیستم کارتی و... Ÿ

DAMAVAND GAME CENTER  شهربازی دماوند Ÿ

CHABAHAR GAME CENTER شهربازی چابهار Ÿ

BOMKA GAME CENTER شهربازی  بوم کا Ÿ

WONDER JUNGEL GAME CENTER شهربازی جنگل سحر آمیز  Ÿ

TALESH GAME CENTER شهربازی تالش Ÿ

ASEMAN GAME CENTER   شهربازی آسمان Ÿ

HAPPY CITY GAME CENTER شهربازی شهر شادی Ÿ

GILAS GAME CENTER شهربازی گیالس طرقبه Ÿ

GHASR HOTEL GAME CENTER هتل قصر مشهد Ÿ

LILI POT GAME CENTER لیلی پوت یزد Ÿ

MAGIC LANDGAME CENTER  سرزمین جادو اهواز Ÿ

AZADI KARTING GAME CENTER کارتینگ آزادی Ÿ

GHALE SHADI GAME CENTER شهربازی قلعه شادی Ÿ

SHAHRE SETARE GAME CENTER شهربازی شهر ستاره ها Ÿ

HAMEDAN GAME CENTER شهربازی همدان Ÿ

SINA GAME CENTER شهربازی سینامال تهران Ÿ

ARRARAT CLUB GAME CENTER  باشگاه ارارات Ÿ

MILAD GAME CENTER میالد شهرقدس Ÿ

مرکز  تجاری اطلس مال تھران

Arsham
Typewriter
آخرین پروژه ها

Arsham
Typewriter
مجتمع تجاری سانا سنندج1000 متر

Arsham
Typewriter
مجتمع دیپلمات بروجرد شهربازی 1000متر

Arsham
Typewriter
مجتمع اکو مال کرج شهربازی 3500 متر همراه با شهر مشاغل

Arsham
Typewriter
مجتمع کوروش برند سنتر کیش شهربازی 3000 متر

Arsham
Typewriter
مجتمع شمیران سنتر تهران شهربازی3000 متر

Arsham
Typewriter
مجتمع ای مال تهران شهربازی 600 متر

Arsham
Typewriter
مجتمع زیگورات سیرجان شهربازی800 متر

Arsham
Typewriter
مجموعه صنعتی گل گهر سیرجان شهربازی3000 متر

Arsham
Typewriter
مجتمع پارک سنتر اهواز 3000 متر شهربازی

Arsham
Typewriter
مجتمع زرین شهر اصفهان 1000 متر شهربازی

Arsham
Typewriter
مجتمع میلاد قم 2000 متر شهربازی

Arsham
Typewriter
مجتمع خلیج فارس اهواز 3000 متر شهربازی

Arsham
Typewriter
مجتمع سیوان سنتر تهران 3000 متر شهربازی
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TIRAJEH  SHOPPING MALL TEHRAN

WONDERLAND MASHHAD

WONDERLAND TEHRAN MANAGAMENT

FUN TOWN SHAHRE FARSH AMUSMENT PARK        

OXIN MAGIC LAND AMUSMENT PARK        
LIO LAND KHOY AMUSMENT PARK        

WONDER CITY KABOL AMUSMENT PARK        

Afghanestan

 SARA MALL HAPPY JUNGEL AMUSMENT PARK

 NAJM TABRIZ MALL AMUSMENT PARK

SHIRAZ BH AMUSMENT PARK 

 AMIR KABIR TEHRAN MALL AMUSMENT PARK

ARMITAJ MALL MASHHAD 

FUN LAND HERAVI TEHRAN AMUSMENT PARK        

HAPPY PERRLS AMUSMENT PARK

KIAN CENTER  AMUSMENT PARK 

 ROBOLANDTEHRAN PARS AMUSMENT PARK

PERSIAN GULF TEHRAN  AMUSMENT PARK        

 MILAD MALL QOM AMUSMENT PARK

GOLBARAN MALL DEZFOL AMUSMENT PARK        

GILAS GAME CENTER

GHASR HOTEL GAME CENTER

ARRARAT CLUB GAME CENTER  

CHABAHAR GAME CENTER 

DAMAVAND GAME CENTER  

MILAD GAME CENTER 

 GHALE SHADI GAME CENTER

 SHAHRE SETARE GAME CENTER

 MAGIC LANDGAME CENTER

AZADI KARTING GAME CENTER

CENTER GAME HAPPY CITY 

TALESH GAME CENTER 

SINA GAME CENTER 

ASEMAN GAME CENTER 

WONDER JUNGEL GAME CENTER 

LILI POT GAME CENTER 

HAMEDAN GAME CENTER

BOMKA GAME CENTER 

 PERSAIN ANDISHE MALL AMUSMENT PARK

Arsham
Typewriter
GOL GOHAR SIRJAN

Arsham
Typewriter
ZIGORAT SIRJAN

Arsham
Typewriter
DIPLOMAT BROJERD

Arsham
Typewriter
SIVAN CENTER TEHRAN

Arsham
Typewriter
SANNA SANNADEJ

Arsham
Typewriter
ECOMALL KARAJ

Arsham
Typewriter
ZARIN SHAHR ESFAHAN

Arsham
Typewriter
KOROSH BRAND CENTER KISH

Arsham
Typewriter
MILLAD QOM

Arsham
Typewriter
PARK CENTER AHVAZ

Arsham
Typewriter
KHALIJFARS AHVAZ

Arsham
Typewriter
I MALL TEHRAN
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مراحل احداث شهربازی وسرویس های عصر جدید به مشتریان

.پالن و چیدمان و جانمایی

.پالنهای زیرساختی کامل

.شخصیت پردازی و طراحی تخصصی

.تم سازی و برند سازی

.جزییات طراحی و دفترچه های فنی و طراحی

.اجرای طراحی و برآوردهای مالی

.مشاوره و خرید دستگاه ها و سیستم کارتی

.آموزش پرسنل و مدیریت

.تعمیرات و نگهداری

.طراحی فود کورت ورستوران

.طراحی فضا های تفریحی خانوادگی

.طراحی محیطی
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CONCEPT  DEFINITION.

ATTRACTION SELECTION.

MASTER PLANING.

SPACE PLANING.

THEMING.

LOGO CREATION.

REALIZATION TURNKEY.

DETAIL DESIGN.

BUDGET ANALYSIS.

CAPACITY ANALYSIS.

DESIGN SOORDINATION.

SCHMATIC DESIGN.

SIGNAGE DESIGN.

ATTRACTION DESIGN.

PROJECT MANAGEMENT.

OUR SERVICES
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مستر پالن و چیدمان و مشاوره تخصصی ساخت

MASTER PLANING –PUBLIC FLOW-INITIAL CONSULTATION

این مرحله را میتوان نقطه آغاز احداث نامید.پالن جانمایی ،دستگاهها را به صورت کلی برای ما مشـــــــخص مینماید از این پس میدانیم با توجه به ویژگی های ارتفاعی، بار سازه و امکاناتی که در محل خود داریم از چه دستگاههایی 

میتوانیم استفاده نماییم.عبور و مرور افراد و محل های ورود و خروج مشــخص میگردد.مســتر پالن اولین  مرحله از ساخت یک فضــای تفریحی و شهربازی می باشد.طراحی ها و زیر ساخت های پروژه ارتباط مســتقیمی با پالن دارند 

تعیین نقاط کلیدی، جذابیت های اصلی یک شهربازی، فضاهای مشاع،نیازهای مدیریتی شهربازی، پتانسیل های ورود و خروج، برآورد های هزینه خرید دستگاه، در مسـتر پالن دیده خواهد شد. همچنین امکان ارائه پالن سه بعدی 

برای مشتریان امکان پذیر میباشد.

در زمان احداث و حتی پیش از ساخت شرکت عصر جدید مشاوره های الزم در زمینه ایجاد و فضا های تفریحی وامکان سنجی های الزم احداث شهربازی را ارائه مینماید.



Master plan is the fundament of the project.Before purchasing games and rides one the of most important maters for success and being assured of attracting is master plan of 

games and space palning, rides and attractions are selected

The feasibility study is the first step in master planning an amusement park because it provides important physical planning guidance.

Master planning for a theme park involves many elements of the theme park master plan effort. Land use planning, infrastructure development, site development (grading, 

etc.), traffic and circulation are all traditional components of theme park master planning

 www.asrejadidco.com
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بعد از نهایی شدن پالن اصلی پالن های زیر ساخت الزم و مورد نظر کارفرما به ایشان ارائه خواهد شد تا محیط شهربازی و یا فضای تفریحی آماده گردد. Ÿ

Ÿ نقطه گذاری های برق، کابل کشی ها، پالن های نور پردازی و دوربین مدار بسته

طراحی تاسیسات الکتریکی پروژه بر اساس نقشه های نهایی ارائه شده از طرف کارفرما به طراح Ÿ

انجام مطالعات کامل جهت بررسی و ارائه سیستم ها با در نظر گرفتن بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین مالحظات طراحی با توجه به کاربرد فضا و استفاده در فصول و شرایط مختلف Ÿ

طراحی سیستم های برق رسانی Ÿ

تامین و توزیع نیرو و انرژی الکتریکی شبکه اصلی Ÿ

طراحی و محاسبه سیستم اتصال زمین Ÿ

طراحی مسیر سیم و کابل های ارتباطی Ÿ

طراحی تابلو های توزیع اصلی Ÿ

طراحی نقشه ها و دیاگرام تک خطی برق Ÿ

طراحی و محاسبات مربوط به تاسیسات کامل برقی دستگاه ها و تجهیزات و روشنایی و نورهای دکوراتیو Ÿ

طراحی پالن برق، سیم کشی، روشنایی، همراه با انجام محاسبات مربوط به قطر سیم ها، میزان قدرت دستگاهها، برق اضطراری و در نهایت تابلوی مورد نیاز شهربازی Ÿ

جاگزاری هالوژن های نوری در سقف و نقشه های مربوط به سیم کشی ، تابلو،خط بندی ،اضطراری و .... Ÿ

طراحی پالن ها و جزئیات صوت ،اعالم حریق،آنتن،تلفن و برق اضطراری و سایر سیستم های جریان ضعیف مجموعه Ÿ

ارائه پالن برق مصرفی دستگاهها که شامل توان و ولتاژ دستگاهها می باشد Ÿ

ارائه زیرساخت ها و پارتیشن های جدید مربوط به بخش های اداری ، انبار و ... Ÿ

ارائه پالن دوربینهای مدار بسته Ÿ

ارائه پالن شبکه سیستم کارتی Ÿ

پیش بینی زیر سازی های دیواری و سقفی و ستونها وکف Ÿ

پالن های زیر ساخت  و اجرایی

CONSTRUCTION PLANS AND DETAILS PLAN
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ATTRACTION LOADS& POWER PLAN_ ELECTRIC PLANS_ FACILITY PLAN

After master plan we design  facility plans, and electric plans and other Important infrastructure plans that clients need

Electrical, data, telephone: Indication of points where electricity is needed for the activities, attractions, games, desks,

computers, theming, …
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طراحی از بخش های بســـــــیار مهم و تاثیر گذار در جذاب تر شدن محیط  های تفریحی و رستورانی میباشد.طراحی و رنگ های مختلف میتوانند تاثیرات مهمی در شهربازی و مشــــــــتریان به جای بگذارند که میتوان به تاثیر بر 

احساسات مشتریان و جذب بیشتر آنها اشاره کرد.رنگ بندی ها و همگونی طرح ها با محیط منبع مهمی از انرژی در جهت فزونی سالمت و نشاط روح و روان مشـتریان میباشند فضـاهای تفریحی بدون طراحی، بی روح و عاری 

از هر جنب و جوشی هســتند و موجب خســتگی روحی مشــتری میگردند درنتیجه مشــتری زمان کمتری را در مجموعه سپری میکند. مســأله رنگ به سبب تأثیرات مهم روانشـــناسانه اش، در مقوله شهر و 

فضــــــــــــــــــــــاهای معماری امری مهم به شمار می رود، تا بدانجا که تخصــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــی با عنوان رنگ بندی و رنگ شناسی فضـــــــــــــــــــــــاهای شهری در بین هنرمندان مطرح شده است.

رسیدن به اهدافی همچون کارکرد مناسب، زیبایی بصــری، هارمونی فضــایی، و تأثیر محیطی و روانی مؤثر و مثبت در طراحی داخلی، مســـتلزم استفاده هماهنگ، منســـجم، معنی دار و زیبا از عناصر طراحی 

است.

طراحی تخصصی شهربازی ها فود کورت ها، فضاهای تفریحی مدرن توسط تیم عصر جدید با تمینگ های طراحی مختلف انجام میپذیرد.

مراحل طراحی شامل:

 ١‐طراحی تم و شخصیت و ویژوال سازی

٢‐دفترچه های طراحی جزئیات واطالعات اجرایی

٣‐اجرا و واقعی سازی

درمرحله اول

در این مرحله ویژوالهای محیط (نمای اولیه محیط) به صورت نقاشی دستی و ویژوال رنگی ارائه می شود. با توجه به خواست مشتری و تجربه ما، طراحی و تمینگ منحصـر به فرد در زمینه محیط، دکوراسیون، 

جزئیات المانها و غیره ارائه می گردد.

سطح دیتیل و کیفیت این ویژوالها بسیار باالست حتی نور و آیتمهای کوچکتر در پروژه شما بررسی می شود و بر اساس پسند منطقه ای،طراحی و تمینگ صورت می گیرد. همچنین سعی می شود این ویژوالها 

با پروژه نهایی  شبیه به هم ساخته شود

CONCEPT DESING- VISUALIZATION- THEMING-LOGO AND MASCOT CREATION AND ETC

طراحی داخلی –طراحی شخصیت و طراحی تم و ویژوال های طراحی
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This step, conceptual visualization, will visualize the areas into hand-drawn

and colored visualizations or high quality visualizations (renders).

Based on your preference and our experience with designing and theming

unique and original entertainment en edutainment projects our designers

will develop views on your project, supplying a good idea of the

atmosphere, decoration, element details and so on.

The level of detail and the quality of this visualization is very high: even

lighting and smaller items in your project are visualized and

designed/themed according to the selected theming/zoning preference.

We also strive to make the resemblance between these visualizations and

the resulting project is as high as possible

Next to that asr designs a mascot/character or logo for the project which

is suitable and adapted to the style of the FEC.

CONCEPT DESIGN- VISUALIZATION-THEMING-LOGO AND MASCOT CREATION AND ETC



14
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طراحی داخلی – دفترچه جزئیات طراحی

DETAILED DESIGN

مرحله دوم از طراحی ارایه دفترچه های جزئیات و اجرایی  به صــــــــــــــــــورت کامل 

میباشداین مرحله قبل از اجرای طراحی شهربازی میباشد

کلیه جزئیات و متریال و مواد اسـتفاده شـده در طرح ها به همراه کلیه کد های رنگ 

در هربخش از سقف دیوار و سـتون و ... در دفترچه های جزئیات در اختیار شـما قرار 

خواهد گرفت. کلیه اندازه های اســـــــتاندارد مطابق با طرح ها خواهد بود و براحتی 

قادر خواهید بود طرح مورد نظر را اجرایی نمایید. البته در زمان اجـرا میتوانید از تیم 

اجرایی عصـــر جدید یا از ناظرین عصـــر جدید جهت اجرای درست طرح بهره بگیرید. 

دفترچه های طراحی جزئیات مطابق با اسـتاندارد های طراحی شــهربازی در تمام دنیا 

تهیه و در اختیار شما قرا ر خواهد گرفت.

طراحی دیوار ها و ســـــــــــتونها ( ارائه ویژوال ها ی کامال اجرائی به همراه  Ÿ

طراحی آیتم های دکوراتیو)

طراحی کف همراه با جزئیات کامل Ÿ

طراحی غرفه های جوایز به همراه جزئیات کامل Ÿ

غرفه های گریم و عکاسی به همراه جزئیات کامل Ÿ

طراحی غرفه اسنک بار به همراه جزئیات کامل Ÿ

طراحی نور پردازی (نورپردازی ســــقف و دیوارها به تفکیک دســــتگاه ها  Ÿ

همراه جزئیات کامل )

اندازه و رنگ  فایبر گالس ها Ÿ

اندازه و رنگ و نقشه برش ام دی اف ها Ÿ

جزئیات کف و متریال مورد استفاده و زیر سازی الزم Ÿ

استیکر ها و نرده های اطراف دستگاهها Ÿ

طراحی دستگاههای مکانیکی از لحاظ ظاهر Ÿ
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In order to make it possible to execute the entertainment project and all

items involved. It consist out of several steps:

Ÿ Detailed masterplan creation

Ÿ Complete detailed design

Ÿ General detailed design theming works

Ÿ Attraction & rides theming and integration

Ÿ Sound & Light Design

Ÿ Delivery of the total package to the client

Ÿ Flooring: Indicates areas, shape, materials, radius, …and colors to

Ÿ be used

Ÿ Ceiling: Indication of areas, shape, heights, … to be used

Ÿ Walls, doors, glass walls…: Indication of where they are located, with views 

and cross sections where needed.

THE DETAILED DESIGN PHASE CONSISTOUT OF THE CREATION OF ALL NECESSARY PLANS



این مرحله می تواند بنا بر نظر مشتری به صورت اجرای کامل یا مشاوره اجرا یا نظارت بر اجرا توسط عصر جدید انجام گردد.

یکی از حقایق غیرقابل انکار در صنعت تفریحات، تاثیر فضــــای داخلی شهربازی ها بر رفتار مشــــتریان و جذب مشـــــتری و افزایش خرید آنها است. گرایش صاحبان شهربازیهای مختلف به فراهم آوردن محیطی مناسب و دلپذیر و جذاب برای 

مشــتریان تائیدی بر این مدعاست.اجرای صحیح یک مدل طراحی و استفاده از متریال مناسب در اجرای طراحی بســیار اهمیت دارد. اجرای درست دیوارها با رنگ های مناسب شهربازی مطابق با طرح‐اجرای کامل ستون ها با متریال مناسب و 

مشخص شده در طرح‐ساخت غرفه های مختلف و اجرای آیتم های دکوراتیو مانند فایبر گالس ها. اجرای صحیح کف با رنگ های مجاز و کف پوشهای استاندارد همگی از مراحل اجرای یک طراحی میباشد.

تیم متخصص عصر جدید در زمینه اجرای طراحی داخلی با تجربه باال آماده خدمت رسانی در این بخش در قالب اجرایی ‐مدیریت پیمان‐مشاوره ای و نظارت می باشد و میتواند در اجرای طراحی شهربازی به شما کمک نماید.

18

اجرای طراحی شهربازی و نظارت بر اجرا

PROJECT MANGMENT AND TURNKEY REALIZATION
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طراحی شهربازی
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یکی از شاخصه های بسـیار مهم  عصـر جدید  شناخت کامل دستگاه ها و اتوماسیون و سیسـتم کارتی  و مشـکالت آنهاست که به واسطه ١٠ سال مدیریت این شرکت در شهربازی 

های برتر ایران میباشد.

انتخاب دستگاههای مناسب وبا کیفیت یکی دیگر از عوامل موفقیت شهربازیها میباشد.خرید دستگاه بعد از تایید پالن امکان پذیر میباشد و بر اساس نیاز و ویژگیهای اقتصــادی 

و فنی به مشتریان پیشنهاد میگردد.دستگاهها باید طوری انتخاب شوند که  مدت زمان باقی ماندن مشتریان را درشهربازی افزایش دهند

سیاست عصر جدید در بخش دستگاههای شهربازی ارائه مشاوره دقیق در تمام مراحل خرید به مشتریان میباشد که رضایت بسیار باالیی را برای مشتریان فراهم خواهد کرد.

جهت مشاوره خرید میتوانید با ما تماس بگیرید.

مشاوره خرید  و خرید دستگاههای شهربازی

PURCHASE GAMES & RIDES & PURCHASING CONSULTING

In this step we will offer you the best games and rides for your project according to your budget and will help you in all purchase process 
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دستگاه های شهربازی از لحاظ دسته بندی به چند دسته تقسیم میگردند که مطابق با نیاز و براساس استاندارد های مجموعه ها انتخاب میگردند

این دستگاه ها در هر بخش دارای تنوع بسیار باالیی میباشند 

 Attraction games and rides 1- دستگاه های گروهی و مکانیکی

این دسته از دستگاه ها از نظر جانمایی و حضوردر شهربازی بسیار پر اهمیت هستند.عوامل مختلفی مانند ارتفاع بار سازه و توان طبقه در انتخاب این دستگاهها موثر هستند.بیشتر دستگاههای شهربازی های روباز 

از نوع مکانیکی میباشند. همچنین این دستگاها بخش مهمی از دستگاه های شهر بازی سرپوشیده را تشکیل می دهد.

24

دسته بندی دستگاه های شهربازی

GAME CATEGORY
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Redemption games and novelty games  ٢‐دستگاه های جایزه ای و تیکتی

دستگاه هایی با امکان برنده شدن جایزه  هستند که به دو دسته دستگاه های تیکتی و دستگاه های جایزه ای مستقیم تقسیم میشوند و بیشتر در شهربازی های سرپوشیده استفاده میگردند.

دسته بندی دستگاه های شهربازی



26

دسته بندی دستگاه های شهربازی

Video game   ٣- دستگاه های ویدئویی

 یکی دیگر از دسته های پر طرفدار دستگاه های شهربازی هستند در مدل های مختلف و بازی های متنوع که بر اساس قوانین خاصی جانمایی میشوند و محدودیت های سنی مخصوص به خود دارا میباشند .
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Simulators & motion video gams , cinema & VR   ۴‐سیموالتورها شبیه سازها

این دسته دستگاهها شبیه ساز هستند که سعی بر شبیه سازی و ایجاد حس واقعی تری از بازی را دارند در سالهای اخیر این دستگاه ها با دوربین های واقعیت مجازی نیز ترکیب شده اند.

دسته بندی دستگاه های شهربازی
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دسته بندی دستگاه های شهربازی

Tabale games   ۵‐دستگاه های رومیزی

بازی های معموال دو یا چند نفره و با ویژگی های ورزشی میباشند که طرفداران زیادی در شهربازی ها دارند
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Kiddi rides and soft play  ۶‐بازی های ویژه کودکان و فضای بازی امن و تکان دهنده ها

 این دسته نیز بیشتر برای گروه های سنی پایین میباشند و شامل دستگاه های مختلف و همچنین فضاهای بازی امن میباشند.

این دسته بندی در واقع یک دسته بندی کلی از دستگاههای شهربازی میباشند  وترکیب بندی مناسب این دستگاه ها در جذب مشتریان دارای اهمیت بسیار می باشند.

دسته بندی دستگاه های شهربازی
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سیستم کارتی و اتوماسیون شهربازی

سیســـتم اتوماسیون فروش، قلب یک شهربازی یا یک مجموعه تفریحی میباشد.هرگونه ایراد و ضعف در این بخش ارتباط مســـتقیم با کاهش یا افزایش فروش خواهد داشت.استفاده از سیســـتم کارتی ضعیف  باعث افت 

سیستم مدیریت و مهمترین بخش یک شهربازی میباشد.سیستم اتوماسیون می بایست کارایی باالیی داشته و ابزاری مناسب جهت بهره برداری در اختیار مدیر قرار دهد  فروش خواهد شد.

شرکت عصر جدید نماینده برترین سیستم کارتی مخصوص شهربازی ها در دنیا یعنی embed میباشد امبد یکی از معروف ترین تامین کننده های سیستم کارتی شهربازی و مدیریت شهربازی ها ومراکز تفریحی خانوادگی در 

صنعت تفریحات با بیش از ١٠٠٠ مرکز فعال در سراسر دنیا میباشد

امبد در سال ١٩۵٨ تاسیس شد. و٢٢٠٠ کارمند وتکنسین فنی در سراسر دنیا دارد. سیستم کارتی امبد در اوایل سالهای ٩٠  به خاطر مجموعه بازی های زنجیره ای تایم زون با ٢٣٠ شعبه توسعه یافت 

شرکت مشهور LAI نیز از شرکت های زیر مجموعه امبد میباشد این شرکت به تولید دستگاه های جایزه ای با کیفیت در دنیا شهرت دارد.

سیستم کارتی شرکت امبد استرالیا در بیشتر شهربازی های معتبر ایران و دنیا نصب شده است.



Embed is a leading supplier of debit card systems and management applications for the 

amusement and family entertainment industries, with over 1,000 operating locations 

around the world.

The Embed System was developed in the mid 90's for a large, international chain of 

entertainment centers known as Timezone.  With 230 locations, today Timezone is the 

largest user of debit card systems in the industry and is powered by Embed.

Ÿ Debit Card System

Ÿ Point of Sale

Ÿ Loyalty and membership

Ÿ Redemption Prize Management

Ÿ Party & Group Events

 www.asrejadidco.com

31

CARD SYSTEM
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برخی مزایای سیستم امبد Ÿ

نرم افزار بسیار کامل فروش  Ÿ

سرمایه گذاری یکباره و استفاده طوالنی مدت بدون مشکل Ÿ

آنالین بودن سیستم و پشتیبانی ٢۴ ساعته Ÿ

امنیت بسیار باال Ÿ

پرداخت آسان در صندوق Ÿ

سوایپر های متنوع   Ÿ

حسابرسی کامل و گزارشات بی نقص Ÿ

برنامه ریزی برای ایجاد انواع پکیج Ÿ

مدیریت هدایا و کنترل انبار هدایا Ÿ

امکان ذخیره سازی تیکت روی کارت Ÿ

قیمت گذاری روی دستگاه ها بر اساس روزهای خاص و نوع مشتری  Ÿ

کاهش قطعی سرقت از صندوق و خطای انسانی Ÿ

برنامه ریزی خاص برای مشتریان خاص Ÿ

برنامه ریزی برای تخفیف  Ÿ

VIP امکان تعریف مشتری Ÿ



یکی از عوامل مهم در موفقیت یک شهربازی  نحوه مدیریت و ایجاد ساختار منظم در بخش های مختلف مدیریت میباشد.شرکت عصــر جدید با تجربه باال در زمینه مدیریت  و آموزش  و داشتن دانش روز دنیا در این زمینه شما 

را یاری خواهد داد

آموزش های گسترده و به روز دنیا برای پرسنل ستادی،اپراتور ها / روابط عمومی/ بازاریابی/ حسابداری/تکنسین فنی/صندوقدار/انتظامات.

مدیریت و نحوه مدیریت یک شهر بازی از جمله عوامل بسـیار مهم و تاثیر گذار بردرآمد یک شهربازی یا فضـای تفریحی میباشد.نحوه چیدمان آموزش مناسب افراد، در زمینه سرویس دهی و خدمات و امنیت ونحوه نگهداری از 

دستگاه ها بســــیار دارای اهمیت میباشد. مدیریت شهربازی ها و فضــــا های تفریحی تخصــــص ماست. شرکت عصــــر جدید با تجربه باالدر زمینه مدیریت شهربازی های مدرن وبا بهره گیری از تجارب برترین مدیران صنعت 

تفریحات در دنیا آماده ارائه مشاوره و آموزش ومدیریت مجموعه های شماست.

 www.asrejadidco.com
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مدیریت راه اندازی و آموزش 

MANAGMENT AND STAFF TRAINING SERVICE

Help emplayees learn specific knowledge & skill to improve performance in thair corrent roles 

Training for new staff.

Training for management.
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ما امکان اعزام تکنسین جهت تعمیرات و خدمات به کلیه شهربازی های ایران را دارا می باشیم.

چنانچه در مورد دستگاه ها  با مسـئله ای مواجه شدید می توانید به طور دائم با شرکت خدمات تفریحی عصــر جدید از طریق ایمیل، تلفن و فکس در ارتباط باشید. تیم خدمات تفریحی عصــر جدید در هر زمان که شما بخواهید و برای 

انواع ماشین آالت و بازی ها در همه قسمت های مجموعه تفریحی از هدایا و جوایز، بازی های ویدئویی و مکانیکی تا بازی های بزرگتر از قبیل ماشین کوبنده، سیموالتور و ... آماده خدمت رسانی می باشند.

 سرویس دهی های بیشتر، مجموعه را قادر میسازد که موثرتر و کارآمدتر عمل کرده و درآمد خودرا به باالترین سطح ممکن برساند

برخی خدمات  تعریف شده در دپارتمان تعمیرات و نگهداری دستگاه های شهربازی به شرح ذیل است

تعمیر‐راه اندازی و نصب دستگاه های شهربازی با تکنسین های مجرب داخلی و خارجی به صورت موردی و هفتگی Ÿ

تعمیر‐راه اندازی و نصب دستگاه های شهربازی با تکنسین های مجرب داخلی و خارجی به صورت ماهیانه و سالیانه Ÿ

مشاوره در امور سرویس و نگهداری بهینه ماشین آالت و تجهیزات Ÿ

ایجاد برنامه و برنامه ریزی و تهیه دفترچه های تعمیرات مستمر وبه صورت ماهیانه و سالیانه Ÿ

بازدید از شهربازی ها و دستگاه ها شهربازی و تست کلیه دستگاه ها برای جلو گیری از خرابی های آینده Ÿ

Over haul  تهیه قطعات و لوازم جانبی دستگاه های شهربازی از طریق شرکت های نمایندگی عصر جدید در کشورهای سازنده Ÿ

باز سازی و مونتاژ دوباره دستگاه های معیوب جهت فروش یا استفاده مجدد Ÿ

انتقال و جابه جایی دستگاه های شهربازی و نصب مجدد از محلی به محل دیگر Ÿ

خدمات تعمیر و نگهداری و نصب 

 INSTALLATION & REPAIR AND MAINTENANCE SERVICE
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سایر خدمات

OTHER SERVICES 

تهیه ملزومات و قطعات لوازم شهر بازی، تولید انحصاری تیکت در ایران تحت لیسانس Onetiket امکان عقد قرار داد با شهربازی تامین دائم تیکت دستگاهای جایزه ای 

 EMBED تهیه و تولید و شخصی سازی کد وکارت سیستم کارتی

Redemption ticket production

embed card system production
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ASR ENTER TANIMENT DESIGN AND CONSULTING GROUP

COMBINING COMPETENCE AND CREATIVITY IN THE DESIGN AND REALIZATION OF UNIQUE ENTERTAINMENT 

PROJECTS

WE SHARE OUR EXTENSIVE EXPERIEANCE ,DESIGN SKILLS AND TECHNICAL KNOWLEDG  WITH OUR CLENNTS FOR 

LONG TERM PROFITABILITY AND OUR CLENTS SUCCEED

We believe we will be successful if our clients are successful.



Site: www.asrejadidco.com

Email: asrejadid@post.com

Tel: (+9821)77158747 ‐ (+9821)77587820 ‐ (+9821)771159174 -(+9821)44031038 - (+9821)44031047 -

Mobil: (+98937)7973217 - (+98930)3024646 - (+9893)376400303

ENTERTAINMENT DESIGN AND SERVICES



