
 جناب آقای اکبر ذاکری:ماینده هیات مدیره در کمیسیون تولید تجهیزات حفاظت الکترونیک ن

 عضویت سمت نام شرکت ام خانوادگینام و ن ردیف

 کمیسیون
 فکس تلفن

 ایمیل

 Abhashemian@yahoo.com 26651185 26651275 اصلی مدیرعامل فرتاک گل بال ویژن سید عباس هاشمیان 1

 info@mna.ir 15-88505013 88769521 اصلی رئیس هیأت مدیره میکرونرم افزار مسعود شنتیایی 2

 اصلی مدیرعامل پروشات در مرکزی محمد حسن حالوی 3
086 

33553724 

086 

33553738 
info@proshutdoor.com 

 Amer_tabei@yahoo.com 66439387 66420405 اصلی مدیرعامل فرانگر الکترونیک عامر تابعی 4

 amin@datisint.com 22566223 77391458 اصلی مدیرعامل پویش رایان داتیس امین پورفتح اله 5

 mona@fojhun.com 8581 8602463 اصلی مدیر تولید فوژان اکسوم قاسم صمدی 6

 071 اصلی مدیرعامل افروزسازان جوان ایرانیان نمردیبهروز جوا 7

32354610 

071 

32302723 
afroozsazanco@yahoo.com 

 mkarimi@pars-e.com 89395 88504887 اصلی مدیرعامل پارس ارتباط افزار مجید کریمی 8

 info@faragostar-co.com 8-66573537 66124978 اصلی مدیرعامل فراگستر پرشیا الکترونیک فرزاد نوری 9

 info@kharazmico.com 88500670 88529339 اصلی رئیس هیأت مدیره ری اطالعات خوارزمیتوسعه فناو حمید احمدیان 10

 s.shayesteh@kdt.ir 74347 77794094 اصلی مدیرعامل کاوش داده پردازان سفیر حسام اسالمی 11

 info@kaman.ir 88500261 88500263 اصلی مدیرعامل پردازش تصویر کمان سیدحسین مفاخریان 12

 m.nilforoushan@ehtemam.com 88929200 88929202 اصلی مدیرعامل مهندسی بازرگانی اهتمام رایانه محمد نیلفروشان 13

 info@negaco.com 41217 41217 اصلی مدیرعامل نظارت گستر ایمن رضا حکیمی 14

 hossein@dorsaco.net 91005100 88794318 اصلی مدیرعامل تدبیر اندیشان درسا محمدحسین شانه ساززاده 15

 redka.itr@gmail.com 88902790 88902790 اصلی عضو هیأت مدیره ایمن تصویر ردکا کاظم کمالی پور 16

 farshid@fariran.co 66949666 66914657 اصلی مدیرعامل فر ایرانیان عصر پاسارگاد فرشید جهانبخشی 17

 ceo@rashsystem.com 77683868 77683878 اصلی مدیرعامل رسام تجارت راش احمد ریاهی 18

 info@fda.ir 6-77121923 77121927 اصلی مدیرعامل فنی مهندسی فرا دید افزار گستر سید حامد عظیمی 19

 Info@bancctv.com 05137266670 05138413866 اصلی مدیرعامل بینا افق ناظر سیدحسین هاشم نیا 20

 info@pars-e.com 22180758 89395 اصلی مدیرپروژه پارس ارتباط افزار داود رستمی 21

 s.shayesteh@kdt.ir 77794094 74347 اصلی مدیر عامل کاوش داده پردازان سفیر حسام اسالمی 22

 info@farazcomm.com 88673454 1403-88878651 اصلی مدیر عاملنماینده  پیشتازان صنعت فراز ارتباط امیر حسین استاد حسین 23

 


