
 

 

 

 با سالم

 حضور محترم جناب اقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اص ضشٍع فعالیت   سال 3پس اصگزضت هفتخش است تِ اطالع تشساًذ کِ  ISEEخاًِ َّضوٌذ 

 حشفِ ای خَد ، تا تَجِ تِ حضَس تشًذّای هعتثشٍ لذستوٌذ اسٍپایی ٍ اهشیکایی دس عشصِ ی اًثَُ ساصی 

 تِ تجْیضات سیستن َّضوٌذ دساٍسد پشٍطُ سا دس اصفْاى هجْض011ٍ صٌعت تشق لادس تَدُ لشیة تِ 

 ی تِ ٍ هذعی است کِ ایي پذیذُ ّن اص ًظش لیوت ؛ کیفت ؛ اجشا ٍ خذهات پس اص فشٍش هتکّ

 .هٌْذساى داخلی است ٍ ًسثت تِ سایش تشًذّا تشتشی داسد

 دس لیست صیش تِ هعشفی اساهی تشخی اص هٌْذساى ؛ کاسفشهایاى ٍ تشًذّای ساختواى ساصی دس

 استاى اصفْاى است کِ اص ایي تکٌَلَطی  َّضوٌذ استفادُ ًوَدُ اًذ اضاسُ هی ًوایذ9 

 ًٍَاحذی دٍتلکس 4ی حاج اکثش خطیة,تلَاس آئیٌِ خاًِ,هسک 

  ٍاحذی 00هٌْذس کشیوی,خیاتاى چْاستاغ تاال ,هسکًَی 

 ٍاحذی 01گشٍُ هٌْذسی ساختواى ساصی ًیکاى,خیاتاى ٍحیذ,تجاسی اداسی 

 هٌْذس هسعَدی ًیا,خیاتاى فاساتی ضوالی,هسکًَی دٍتلکس 

  ٍاحذی 3هٌْذس هٌتظش الظَْس,خویٌی ضْش,هسکًَی 

  ٍاحذی 7هٌْذس عثادت,خیاتاى هطْشی,هسکًَی 

 ٍاحذی6هٌْذس جَسکص,خیاتاى هطتاق,هسکًَی 

  ٍاحذی 26هٌْذس صفاسی,خیاتاى آتطاس,هسکًَی 

  ٍاحذی01هٌْذس ًمص,خیاتاى چْاستاغ تاال,هسکًَی 

  ٍاحذی 6هٌْذس جَسکص,خیاتاى همذاد,هسکًَی 

 ,ٍاحذی هسکًَی4حاج اکثش خطیة,خیاتاى تضسگوْش 

 

 



 

 

 

  ٍاحذی01ضوس آتادی,هسکًَی گشٍُ هٌْذسی ساختواى ساصی ًیکاى,خیاتاى 

  ٍاحذی4هٌْذس جعفشی ,خیاتاى هْش,هسکًَی 

 ٍِاحذی6,هسکًَی 01هٌْذس صوذی,خیاتاى هالصذساکَچ 

  ٍاحذی5گشٍُ هٌْذسی ساختواى ساصی ًیکاى,خیاتاى هجوش,هسکًَی 

  ٍاحذی3هٌْذس ًجفی,خیاتاى چْاستاغ تاال,هسکًَی 

  ٍاحذی3هٌْذس دّماى پَس, خیاتاى چْاستاغ تاال,هسکًَی 

  ٍاحذی4هٌْذس هَهٌی,چْاستاغ تاال,هسکًَی 

  ٍاحذی4هٌْذس عوایشچی,خیاتاى فشایثَسگ,هسکًَی 

 ٍاحذی5هٌْذس کشتاسچی,خیاتاى ّفت دست,هسکًَی 

  ٍاحذی4هٌْذس صٌاعی,خیاتاى حکین ًظاهی,هسکًَی 

  ٍاحذی 6هٌْذس هعلویاى, خیاتاى چْاستاغ تاال ,هسکًَی 

 ٍاحذی 3تاال,هسکًَی  هٌْذس حاج حیذسی,خیاتاى چْاستاغ 

  ٍاحذی5هٌْذس ساداى,خیاتاى حکین ضفایی,هسکًَی 

 ٍاحذی3هٌْذس ًثاتی,خیاتاى آپاداًا,هسکًَی 

 ٍاحذی4هٌْذس سضیذی,خیاتاى فاساتی جٌَتی,هسکًَی 

 ٍاحذی3هٌْذس صادلی,خیاتاى ضیخ صذٍق,هسکًَی 

  ٍاحذی2هٌْذس کاظوی,چْاستاغ تاال,هسکًَی 

  ٍاحذی 6فشایثَسگ,هسکًَی هٌْذس افطاس,خیاتاى 

  ٍاحذی 4هٌْذس صٌاعی,خیاتاى خالاًی ,هسکًَی 

 

 

 



 

 

 

  ٍاحذی5هٌْذس تاغشاهیاى,خیاتاى خالاًی,هسکًَی اداسی 

  ٍاحذی3دکتش سفَگشیاى,خیاتاى حکین ًظاهی,هسکًَی 

  ٍاحذی 01هٌْذس تاسیک سٍ,خیاتاى چْاستاغ تاال,هسکًَی 

 ٍاحذی 5 هٌْذس اعشاتی,خیاتاى چْاستاغ تاال,هسکًَی 

 ٍاحذی 01هٌْذس پایذاسی,خیاتاى هْشآتاد,هسکًَی 

 دکتش اًصاسی,دّکذُ پضضکاى,تاغ ٍیال 

  ٍاحذی3هٌْذس اعشاتی,خیاتاى فشایثَسگ,هسکًَی 

 ٍِاحذی8,هسکًَی 02هٌْذس صوذی,خیاتاى هالصذساکَچ 

 ٍاحذی4هٌْذس ًمذی,خیاتاى هْش,هسکًَی 

 هٌْذس حاج حیذسی,خیاتاى چْاستاغ,هسکًَی دٍتلکس 

  ٍاحذی4هٌْذس کوال,خیاتاى ضیخ صذٍق,هسکًَی 

  ٍاحذی 4هٌْذس دلَی,خیاتاى آپاداًا,هسکًَی 

  ٍاحذی5هٌْذس تاجی صادگاى,خیاتاى ًظشضشلی,هسکًَی 

  ٍاحذی 3دکتش دلیك,خیاتاى تاغ هطْذ,هسکًَی 

 ٍاحذی5هٌْذس حکین الْی,خیاتاى ٍحیذ,هسکًَی 

 دکتش علیخاًی,خیاتاى خلجا,هسکًَی دٍتلکس 

  احوذیاى ,خیاتاى جی,هسکًَی دٍتلکسهٌْذس 

 هٌْذس علی اکثشی,خیاتاى هحتطن کاضاًی,هسکًَی دٍتلکس 

  ٍاحذی4هٌْذس کطاٍسص,خویٌی ضْش,هسکًَی 

 هٌْذس داسٍیی,خیاتاى ّطت تْطت ضشلی,هسکًَی دٍتلکس 

 

 



 

 

 ٍاحذی 04دکتش کاتة,خیاتاى جی,تجاسی اداسی 

  ٍاحذی 5هٌْذس صادلیاى,خیاتاى ّضاسجشیة,هسکًَی 

 ساختواى تاغ ٍیال(2,)11کتش اًصاسی,دّکذُ پضضکاى کَچِ د 

  ٍاحذی3هٌْذس هسائلی,خیاتاى کَی اهام,هسکًَی 

 هٌْذس طثاطثائی,خیاتاى فشدٍسی,هسکًَی دٍتلکس 

 هٌْذس خالمی,خیاتاى جاتش اًصاسی,هسکًَی دٍتلکس 

  ٍاحذی00هٌْذس ًصش,خیاتاى حکین ضفایی,هسکًَی 

  ٍاحذی 01هٌْذس صٌاعی,خویٌی ضْش,هسکًَی 

  ٍاحذی3هٌْذس سلطاًی,خویٌی ضْش,هسکًَی 

  ٍاحذی2هٌْذس پیواًی,خویٌی ضْش,هسکًَی 

  ٍاحذی3هٌْذس تیذسام,خیاتاى تیسین,هسکًَی 

  ٍاحذی2هٌْذس اًصاسی,خیاتاى ضشیف,هسکًَی 

  ٍاحذی 5هٌْذس سّثش,خاًِ اصفْاى پٌج طثمِ,هسکًَی 

  ٍاحذی2هٌْذس افطاس,خیاتاى پشستاس,هسکًَی 

 ٍاحذی4وی ًیا,خیاتاى حوضُ,هسکًَی هٌْذس عل 

  ٍاحذی4هٌْذس ضفیعی,خاًِ اصفْاى,هسکًَی 

  ٍاحذی 01هٌْذس ادیة,خاًِ اصفْاى,هسکًَی 

  ٍاحذی 4هٌْذس صالحی,دسچِ,هسکًَی 

  ٍاحذی3هٌْذس دسُ ضَیی,خیاتاى جی ضیش,هسکًَی 

  ٍاحذی 4ارس,هسکًَی 4هٌْذس احوذی,خیاتاى 

 

 

 



 

 

 

 

  ٍاحذی2خیاتاى فشدٍسی,هسکًَی هٌْذس کطاٍسص,ضاّیي ضْش 

  ٍاحذی01هٌْذس اتشاّیوی,خاًِ اصفْاى تٌفطِ ضوالی,هسکًَی 

 َاحذی 03شٍر خیابان پاسذاران,مسکُوی اداری ,خمیىیهٌْذس خذیج 

  َاحذی9ارر,مسکُوی 5مٍىذش امیری,خیابان 

 َاحذی4مٍىذش بیىا,درچً,مسکُوی 

 ِتاغ ٍیال20هٌْذس اًصاسی,دّکذُ پضضکاى کَچ, 

 الهتی,سپاّاى ضْش,هسکًَی دٍتلکسهٌْذس س 

 .......ٍ 

 پس اص حوذٍسپاس اص عٌایت ٍ هساعذت خذاًٍذ تضسگ ٍ اهیذ تِ حوایت سٍص افضًٍص

 لذسداى کلیِ هالکاى،پیواًکاساى ٍ هٌْذساى ضشیف کِ ًاهطاى دس ایي سصٍهِ اٍسدُ ضذُ

 تِ جْت اًتخاب ایطاى ٍ تاییذ ایي سیستن َّضوٌذ ّستین.

 

 

 

 

 

 

 ضوا هیتَاًیذ تا دًثال   iseeاگاّی تیطتش اص هحصَالت ٍ تکٌَلَطی سیستن َّضوٌذجْت 

 ٌَمچىیه سایت شرکت  isee_smarthomeکشدى صفحِ سسوی ایٌستاگشام ضشکت 

 عالَي بر اگاٌی از محصُالت،با تکىُلُژی َ وحُي عملکرد  www.iseeco.coبً ادرش 

 سیستم اشىاشُیذ َ شاٌذ پیشرفت رَز افسَن تکىُلُژی ایه صىعت بً دست وخبگان َ 

 متخصصیه ایراوی باشیذ.

 مذیرعامل                                                                                        

 

 

http://www.iseeco.co/

