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  مقدمه اي بر تأسیس شرکت 

با عنوان فعالیت خرید و فروش  483841به شماره ثبت ) سهامی خاص ( شرکت مهندسی و بازرگانی توسعه پردازان روز ایرانیان 

و انجام امور طراحی سیستم هاي کنترلی و اتوماسیون صنعتی و اجراي سیستم هوشمند ساختمان فعالیت  الکترونیکتجهیزات 

نه برق و تحصیالت عالی در بهترین با سابقه ي چندین ساله مدیران در زمی این شرکت. خود در تهران شروع کرده است

  . ترین تکنولوژي ها برخی از فعالیت هاي خود را به عرض می رساند شگاههاي ایران و باآگاهی از جدیددان

   شرکت و فعالیت هاي اخیر برخی از پروژه هاي انجام شده

ی  می باشد در ذیل ینه برق و اتوماسیون صنعتی و خانگبرخی از فعالیت هاي اصلی شرکت که در زم

  . اشاره شده است

  طبقه محبوب واقع در اشرفی اصفهانی 10اجراي سیستم اعالم حریق ساختمان 

  ع ( اجراي پروژه سیستم اعالم حریق درمانگاه امام علی ( 

  کارخانه تکنو رهرو اجراي تابلو برق هاي کنترلی دستگاههاي بافت 

 ون دستگاههاي بافت اسکاچ کارخانه تکنو رهرواتوماسی 

  اهم  2به مقدار ) ع ( حلقه چاه ارت درمانگاه امام علی  3اجراي 

  ع( عدد چاه ارت بیمارستان امام سجاد  5اجراي ( 

 اجراي سیستم هوشمند موتور خانه بانک ملی مرکزي 

 گاه فاطراجراي دوربین هاي مدار بسته قرار  

  اتوماسیون خط تولید کاوه صنعت 

 ع( طراحی و اجراي تابلو برق توزیع بیمارستان امام سجاد ( 

  عدد تابلو برق توزیع بانک انصار  20ساخت 

  واحد مسکونی واقع در شهرك غرب شهرك پردیسان 24اجراي سیستم هوشمند 

 نیاوران واحدي  24مدار بسته ساختمان  بیناجراي دور  
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  برقی دانشگاه شهید بهشتی  تجهیزاتتامین 

 ردهاي اعتبار بخشیابر اساس استاند ) ع( بیمارستان امام سجاد  طراحی سیستم هاي برقی 

  عج(بیمارستان ولی عصر لوازمتامین تجهیزات و(  

  اهم فعالیت ها و توانایی هاي  شرکت توسعه پردازان روز ایرانیان 

 صنعتی کنترل و اتوماسیون،در اجراي سیستم هاي برق  اسبمشاوره و ارایه راهکارهاي من  

  یکپارچه کارخانه دیجیتال اجراي سیستم 

 در تمامی صنایع  ی کنترلیطراحی بردهاي الکترونیک 

 صنعتی طراحی خط تولید اتوماسیون  

 آتش نشانی  سازمان استانداردهاي حریق با توجه بهء اجراي سیستم هاي اعالم و اطفا 

  وزارت کار اجراي چاه ارت مطابق با استانداردهاي 

  و سیستم هاي امنیتی و نظارتیاجراي دوربین هاي مدار بسته 

 خش تاسیسات،ساختمان و آتش نشانیب: تاندارد هاي اعتباربخشیشناخت اس   

  توسعه پردازان روز ایرانیان   مهندسی و بازرگانی عضویت هاي شرکت

  سازمان نظام مهندسی  

  اتاق بازرگانی تهران  

 انداراي مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت استان تهر   
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