
 ذاکری: جناب آقای ITSنماینده هیأت مدیره در کمیسیون 

 ردیف نام و نام خانوادگی نام شرکت مت در شرکتس کمیسیون عضویت تلفن فکس ایمیل

Info@itspersia.com 

sieadatm@gmail.com 

sieadatm@yahoo.com 
 سید محمود سیادت موسوی  هوشمند  و ارتباطات سیستم های حمل و نقل مدیر عامل اصلی 88735878 

1 

info@setupits.com 

 
 مدیر عامل اصلی 88739201 88739201

 سامانه تدبیر آوران پیام امروز )ستاپ(

 
 پیام جهانمرد 

3 

info@kaman.ir 88500263 88500261  پردازش تصویر کمان  مدیر عامل  اصلی 
 سید حسین مفاخریان

 احمد احمدی

4 

info@farazcomm.com 88673454 88878651-1403  پیشتازان فراز ارتباط  مدیر عامل  اصلی 

 کریم محمد پور اقدام 

 امیر حسین استاد حسین

 حسن آبادی سروش

5 

info@sgsp.ir 88473893 88444840 6 حمید رضا کریمخانی  صدرا گستر سیستم پایدار مدیر عامل  اصلی 

info@payatadbir.com 
office.manager@payatadbir.com 

41768104 
47168102-3 

41768000 
 وحید رضا سپهری ا تدبیر پاکان مهندسی پای مدیر عامل  اصلی

7 

info@sct.ir 88301183 88321805-6  8 بابک بهیاری فن آوران سپهر ارتباط رئیس هیات مدیره  اصلی 

Hashemian1993@gmail.com 26651275 
88730400 

26651180 
 مهدی ابراهیمیان  طلوع ایده و روشمهندسی  رئیس هیات مدیره اصلی

9 

info@taklad 88840257 
88308561 

88308546 
 اصلی

 مدیر عامل
 10 محمد رضا حیدری تک الد 

info@mna.ir  88505013-15  11 ونداد شنتیایی تولیدی میکرو نرم افزار  مدیر عامل 

Info@payatadbir.com 

 
 12 علی محمدی  سامانه پرداز امیر کبیر  مدیر عامل  86126780 

info@ehsaa.com  87700100  13 ید امیر شهاب سلیمانیس اءصافزار ایمنی اح نماینده هیات مدیره 

info@me.co.ir  41256000   14 مولد علم  محمد حق بین  مدیر عامل 

info@ariahoshmand.com  88931102  15 علیرضا واعظی آریا هوشمند سگال مدیر عامل 

info@deltaparscontrol.com  26201840    16 یوسف باقری  دلتا پارس کنترل 

datis.its@gmail.com 
 

 مدیر عامل  66752976 
 مهندسی ایمن راه سازه داتیس

 
 ایمان فرید نیا 
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Saba36243100@gmail.com 
 

36276632 36243100 
 18 مصطفی کرک آبادی حفاظ گستر صبا مدیرعامل  

 19 حمید شعبانی  راه و شهر ویرا  مدیر عامل     

info@mahya-its.com 
 

 20 غالمرضا طوافی اسمعیلی سیستم های هوشمند مهیا مدیر عامل  66517193 

info@vdapsystems.com 88543757 88543756  21 مهدی فریدون نمادیجیتال عضو هیات مدیره 

info@chashm.com 23639 23630  22 مهدی رمضانی  چشم انداز ارتباط نماینده هیات مدیره 

akbari@sgi.ir  42165241  نماینده هیات مدیره 
 سید مصطفی اکبری علوم سبز 

 ناصر صفدریان
23 
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