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 niroogostaran2016 اینستاگرام:

 :شرکت  معرفی

تاسیس گردید و  تاسیسات الکتریکی و اجرای پروژه های برقی به منظور فعالیت در زمینه   1390در سال  خانه هوشمند نیروگسترانجموعه م

شهرستان شیراز و استان  در    تکنولوژیراه پر فراز و نشیب رشد و پیشرفت را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت  در این عرصه  

همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما   . است نپیمود برق و الکترونیک در حال با همراهی مدیران و متخصصین   پهناور فارس

ان و با یاری خداوند متعال استبر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه مبتنی بر پیشرفته ترین تکنولوژی های روز دنیا به سراسر  

                       .می باشد پس از کسب تجارب عالی به سراسر کشور 

  به همراه  ساختمان)سخت افزاری و نرم افزری( سیستم های هوشمند طراحی و اجرای  ی واحد جداگانه  3هم اکنون این مجموعه شامل  

کلیه پروژه های برقی سه فاز و تک فاز ساختمانی و ...،مشاوره و  و نظارت بر اجرای  ،اجرا خدمات پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری ، مشاوره  

می باشد و با گردآوری این بخشها تحت نامی یکسان  و سیستم های حفاظتی و امنیتی  اجرای تخصصی سیستم دوربین های مدار بسته  

 . به سازمان ها و نهادهای دولتی ، شرکتهای خصوصی و اشخاص دارد الکتریکی و الکترونیکی امل خدمات سعی در ارائه ک

دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل کشور و ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در  خدمات بردن کیفیت  البا  بدیهی است

شتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام  گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پ

امید است که از تجربه و   . و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته است خانه هوشمند نیروگستران گرفته است برای مجموعه 

 .تخصصمان برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
         

   رزومه     ...... .............................................................................................................................  

      

 ......................................................................................................... .....             ......................  

 

 مفاهیم هوشمند سازی ساختمان تعریف 

مساله هوشمند سازی در دنیای مدرن امروزی به یکی از ضروریات این عرصه تبدیل شده است.چرا که مباحثی از قبیل صرفه جویی انرژی،  

استفاده از  امنیت ،آسایش و سهولت در استفاده از تجهیزات الکتریکی ساختمان را به طور گسترده در خود جای داده است.به طوریکه با  

تجهیزات تمام هوشمند )در داخل ساختمان بوسیله شبکه داخلی( و با استفاده از موبایل )شبکه اینترنت جهانی(از سرتا سر دنیا میتوان به  

 تجهیزات دسترسی کامل داشت و برنامه ریزی و سناریوهای مختلف را به راحتی به اجرا درآورد. 

ان به مبحث یکپارچه سازی تجهیزات داخلی اشاره کرد.به اختصار به برخی از قابلیت های این  از مزیت های دیگر سیستم هوشمند می تو

 سیستم در زیر اشاره خواهد شد: 

می بایست توسط این سیستم ها برنامه یکی از مهمترین دغدغه های افراد در زمینه ذخیره انرژی می باشد که سیستم روشنایی:-1

درصدی را در مصرف برق   30ت انتخاب صحیح سیستم های هوشمند می توان حداقل صرفه جویی ریزی،کنترل و مدیریت شود.در صور

مشاهده کرد.همچنین با حذف کلیدهای مکانیکی سنتی ،از لحاظ زیبایی و کاهش تعداد کلیدها،با استفاده از کلیدهای زیبای لمسی  

 کرد. هوشمند میتوان دیزاین داخلی را تا حد زیادی دگرگون و خیره کننده 

با استفاده از کلیدها و تجهیزات ترموستاتیک هوشمند قابل برنامه ریزی،بر اساس در این زمینه  یش و گرمایش:سیستم کنترل سرما-2

ی موبایل )که این قابلیت را به شما میدهد که قبل از ورود به  تنظیم دمای محیط در روزها و ساعات قابل تعریف و همچنین با استفاده از گوش

ن دمای دلخواه را به سیستم اعمال کنید تا به محض ورود به منزل به دمای دلخواه رسیده باشد( میتوان دمای داخلی را تحت کنترل  ساختما

صرف برق این تجهیزات را کاهش دادو همچنین با استفاده از ریموت کنترل و موبایل در داخل ساختمان  و تا حد قابل توجهی م داشت 

 جهیزات را به ارمغان آورد. سهولت استفاده از این ت

که میتوان با    هر سه آیتم از آپشن های پرطرفدار سیستم هوشمند می باشندسیستم پرده برقی ، موزیک و نورپردازی هوشمند: -3

روز پرده باز و  باز و بسته شدن آن را برنامه ریزی و مدیریت کرد)اینکه چه اوقاتی از ،  اتوماتیک کردن حرکت پرده توسط ریل و موتور پرده 

چه ساعاتی بسته باشد( و با استفاده از اسپیکرهای سقفی و آمپلی فایر های دیواری و رو میزی شیک و زیبا و همچنین سیستم نورپردازی  

   هوشمند و رقص نورهای هماهنگ با موزیک ،سناریو های جذاب را به اجرا درآورد و مهمان ها را هیجان زده کرد!

توسط مانیتورهای لمسی هوشمند زیبا میتوان کلیه تجهیزات مربوط به سیستم هوشمند را  سیستم کنترل مرکزی و مانیتورینگ: -4

بصورت یکجا کنترل و مدیریت کرد.همچنین قابلیت هایی از جمله آیفون تصویری، مانیتورینگ دوربین های مدار بسته ،سیستم حفاظتی ،  

 ناریو های مختلف در این مانیتورها وجود دارد. پخش موزیک و امکان تعریف س

با توجه به نیاز روز افزون سیستم اتوماسیون در زندگی روزمره ، برنامه های کاربردی و سیستم های قابل  سایر امکانات سیستم هوشمند:-5

شمند، دوربین ها و سیستم های  توجهی در زمینه هوشمند سازی ساختمان از جمله سیستم آبیاری هوشمند،سیستم های موتورخانه ای هو

 امنیتی فوق پیشرفته هوشمند و ... طراحی گردیده است . 
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 کلیه خدمات مربوط به سیستم هوشمند ساختمان : 

 سیستم روشنایی و نورپردازی  

 با قابلیت تعریف سناریو  کلید کنترل روشنایی  انرژی   جویی صرفه قابلیت با حرکتی  سنسورهای

 سنسورهوشمند با قابلیت تشخیص میزان شدت نور  سیستم کنترل نورپردازی و رقص نور

 دیمر  صورت به روشنایی کنترل محاسبه میزان مصرف انرژی و اعالم مصرف باال  
 

 سیستم صوتی و تصویری 

 اعالم فرامین و رویداد توسط بلندگو ها   آمپلی فایر با قابلیت پخش موزیک و رادیو  

 سیستم سینمای خانگی  کنترل تلویزیون و کلیه سیستم های صوتی و تصویری 

 سونا   و حمام در اعالم زنگ سیستم مرکزی پخش فیلم ،موزیک و رادیو  

 کلید کنترل سیستم صوتی با قابلیت نمایش مشخصات موزیک دیجیتالی  کلید از کنترل قابلیت با صوتی سیستم

 در مکان های مختلف   بلندگوقابلیت نصب  هنگام پخش موزیک صدا نور،تصویرو همزمان  کنترل قابلیت
 

 سیستم امنیتی   

 حریق اعالم و  حرارت  و دود سنسور تصاویر ضبط و تصویری نظارت سیستم

 انرژی  جویی صرفه  و امنیت برای ها پنجره مگنت برای کنترل ورود و خروج   درب مگنتسیستم 

 SMS توسط دستورات ارسال و خطر اعالم با قابلیت قطع  شیرگاز کنترل  و گازنشت  تشخیص سنسور

 هوشمند )ثبت سوابق تماس(  آیفون سیستم انگشت  اثر  و ،کارت کد قابلیت با تردد کنترل سیستم
 

 سیستم سرمایش گرمایش   

 ترموستاتیک با قابلیت برنامه ریزی   هوشمند های  کلید روز مختلف  ساعات  اساس بر حرارت درجه تنظیم

 تنظیم درجه حرارت بر اساس شدت نور موجود   IRحذف کلیه ریموت های 
 

 سایر خدمات    

 پارکینگ درب کنترل سیستم مرکزی  آنتن

 ها  آینه زدای مه برقی  های پرده

 شرقی  اوقات اعالم و بندی زمان و  ریزی برنامه  ماژول پروژکتور  و تلویزیون تنظیم ارتفاع جهتریل اتوماتیک 

 لوکس  آنتن و ،تلفن هوشمند  برق پریز ...  و  سبز،حیاط  ،بام باغچه،باغ هوشمند آبیاری

 سرویس  به نیاز  اعالم جهت هتل کنترل پنل با قابلیت اتصال سیستم صوتی   سیم بدون و  ثابت اسکرین تاچ

 بدون محدودیت مکانی  موبایل و کامپیوتر ،کنترل ریموت توسط ها سیستم کنترل قابلیت *
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 از برندهای با کیفیت و متفاوت سیستم هوشمند: معرفی یکی 

 محصول کشور انگلستان  SAVEKEY سیستم هوشمند 

( می باشد و تمامی تجهیزات روی سیستم سنتی SBUSباشد که ارتباط بین تجهیزات به صورت کابلی ) طراحی این سیستم به گونه ای می

 این سیستم نسبت به سیستم های کابلی موجود در بازار: مزایا و تفاوت های  نصب می گردند.با استاندارد های مختلف 

 و قوطی کلیدهای مخصوص  تجهیزات اضافی نیاز به تابلو ، عدم-

 اضافی نسبت به حالت سنتی)تنها یک خط کابل دیتا بین تجهیزات به صورت لوپ کشیده می شود.(عدم نیاز به سیم کشی و کابل کشی -

 ارتباط کامال  سیمی بین تجهیزات-

 ز لحاظ زیر ساخت و تجهیزات هزینه تمام شده بسیار پایین تر از سیستم های کابلی دیگر ا-

 ( USER FRENDLYسهولت در نصب و راه اندازی و تعریف سناریو و برنامه ها و همچنین سهولت در استفاده از سیستم)-

 ( محصول کشور چین )بهترین برند وایرلس دنیا tuyaسیستم هوشمند 

برای ساختمان هایی که ساخته شده اند و تمام شده نیز  ساختار این سیستم بصورت وایرلس)بدون نیاز به سیمکشی اضافه(می باشد و 

.این سیستم بدلیل سادگی زیرساخت که روی بستر سنتی اجرا میشود نسبت به سایر برند ها بسیار ارزان تر و مقرون  قابل استفاده میباشد

 بصرفه تر میباشد 

 ست این سیستم بسیار گزینه مناسبی میباشد برایشان مهم ا سهولت زیرساخت،نصب و راه اندازی  برای افرادی که هزینه و 

Tuya  بهترین برند وایرلس در دنیا محسوب میشود 

  KNX پروتکل تحت  سیستم های هوشمند

Zennio  محصول کشور اسپانیا 

Intera  محصول کشور ترکیه 

GVS   محصول کشور چین 

سیستم هوشمند باشند بوسیله رله هایی که درون یک تابلو  به گونه ای میباشد که تمامی آیتم هایی که قرار است جز KNXساختار پروتکل 

مخصوص قرار دارند کنترل میشوند در نتیجه سرخط تمامی این آیتم ها )مثال روشنایی و پرده برقی و ...(باید درون تابلو کشیده شود. 

ت خاص و پیچیده میباشد که به خاطر همین  این سیستم شامل تجهیزات تابلویی و تجهیزات بیرون از تابلو میباشد و سیستم دارای زیرساخ

 مساله سیستم پرهزینه ای از لحاظ زیرساخت و تجهیزات نسبت به سایر برندهای موجود میباشد 
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 : خدمات شرکت 

یا  باشد ، کلیه خدمات به صورت موردی و   به شرح ذیل آماده ارائه خدمات میمربوط به برق و الکترونیک   این شرکت در زمینه کلیه خدمات 

 :باشد قرارداد مشاوره ، طراحی و اجرا قابل ارائه می

 مشاوره و اجرای سیستم های هوشمند ساختمان بصورت سیم کشی و بی سیم  ✓

 طراحی و نقشه کشی سیستم های هوشمند ساختمان به صورت کامال استاندارد   ✓

 ارفرمایان محترم آماده سازی و اجرای زیرساخت های الزم برای هوشمند سازی ساختمان بنا به نظر ک ✓

 اجرای تاسیسات الکتریکی ساختمان در قالب سنتی و هوشمند  ✓

 اجرای بخش تاسیسات الکتریکی ساختمان بصورت پیمانکاری با استفاده از بهترین لوازم موجود در بازار   ✓

 اجرای سیستم های دوربین مدار بسته با استفاده از بهترین برندها در جهان  ✓

 منیتی شامل سیستم های اعالن سرقت,اعالن حریق و ... اجرای سیستم های حفاظتی ا ✓

 اجرای پروژه های برقی سه فاز   ✓

 اجرای پروژه های مرتبط با برق به درخواست کارفرمایان و شرکت های خصوصی  ✓

 

 

 

 

 

 

 بازرگانی و فروش:

 برند هانتا ایران و   انگلستانمحصول کشور   SaveKeyسیستم های هوشمند برند  فروش    و انحصاری رسمینماینده   ✓

  :  یبرندها  با AHD،HD،IPدوربین های مداربسته فروش  ✓

 HIKE VISION,SAMSUNG,DAHUA  سیماران و  ... 

 با برندهای معتبر و کابل های صوتی و ...  CAT6 و  CAT 5کابل های شبکه  روش انواع ف ✓

 و ... در توان های مختلف  UPS انواع مانندفروش انواع تجهیزات جانبی   ✓

 (... شما را تنها نمی گذاریم)...  سیستم هوشمند ، دوربینهای مداربسته وسرویس ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات 

را در مراکز  و الکترونیک    برقبه   مربوط به پروژه های مربوط  از سال اول تاسیس، خدمات و پشتیبانی    فنی مهندسی نیروگسترانشـرکت  

بسیاری از مجموعه های طرف قرارداد با وجود دشواری ها و  ت. آغاز و تا امروز نیز منشاء خدمات مثبت و متنوع در این زمینه بوده اسمختلف 

ان  مشکالت فراز و نشیب هایشان در بخش انفورماتیکی خود ، بارها این شرکت را تنها گزینه جهت حل   ثبت مراحل   د. خود ارزیابی نموده 

جهت گزارش گیری و برنامه ریزی مدیریتی، از اقدامات نوین بخش پشتیبانی محسوب  (ز درخواست مشتری، تا حل مشکل  ا)سرویس نگهداری  

 .  می گردد
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در محل کارفرما و در مورد   متخصص و کار آزموده نیروی استقرار  ، ینحوه ارائه خدمات پشتیبانی به صورت حضوری، اعزام کارشناس، تلفن

  برق و الکترونیکتعمیرات و نگهداری حوزه  و این شرکت در زمینه کلیه خدمات پشتیبانی  .باشد م در محل میپروژه های بزرگ اعزام تی

 . باشد  میبه شرح ذیل  آماده ارائه خدمات  ی افزار  و نرم ی افزار شامل امور سخت 

 سیستم هوشمند و سیستم های نظارتی امنیتی  سرویس ،نگهداری و تعمیرات تجهیزات  ✓

 ای دوره ای جهت کاهش خرابی های احتمالینجام سرویس ها ✓

 و طراحی نقشه برای سیستمهای اجرا شده به منظور عیب یابی راحت تر و تسریع در امور پشتیبانی  شتیبانی فنیپ ✓

 ستفاده از نیروهای مقیم جهت خدمات پشتیبانیا ✓

 :پشتیبانی و تامین نیروی متخصص

برق و الکترونیک همواره بر آن است که به محض نیاز کارفرمایان و   هایزمینه   مجرب درگیری از مهندسین متخصص و این شرکت با بهره 

مشتریان محترم در سریعترین زمان ممکن با استفاده از به روزترین و آسان ترین روش های ممکن به یاری عزیزان بشتابد.در این راستا گام  

تصدیان و عوامل مربوط به حوزه برق و الکترونیک این بخش ها کامل تر خواهد های مثبتی  برداشته شده که با رهنمودها و مساعدت های م

 شد. 

 

 

 

 

 

 )خشنودی ما رضایت کامل مشتریان ماست( فعالیت های انجام شده برخی از 

 :سیستم هوشمند ساختمان  چند نمونه از پروژه های در حال اجرای

 معالی آباد واحدی جناب آقای مصریان واقع در خیابان   22مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای دکتر امیری واقع در شیمی گیاه   20مجتمع  ✓

   واحدی جناب آقای کریمان واقع در خیایان پزشکان معالی آباد 16مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای نظیری واقع در بلوار فرهنگ شهر     12مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای زرگری واقع در بلوار زرهی    11مجتمع  ✓

     واحدی جناب آقای مهر آئین واقع در بلوار جمهوری 11مجتمع  ✓

 شهر    پرندوار واقع در بلوار فرهنگ ان معصومی و واحدی جناب آقای 10مجتمع  ✓

     واحدی جناب آقای شجاعی واقع در بلوار جمهوری  9مجتمع  ✓

 ای دهقان  واقع درقصرالدشت، منبع آب واحدی جناب آق 9مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای نیکنام واقع د ر گلدشت معالی آباد    8مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای باقری واقع در بلوار میرزای شیرازی    8مجتمع  ✓

 قصرالدشت    59واحدی جناب آقای اجاللی واقع در کوچه  8مجتمع  ✓
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 ان همت جنوبی   واحدی جناب آقای سرتیپی واقع در خیاب 8مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای امیدی واقع در خیابان ستارخان    7مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای کشاورز واقع در خیابان نیایش    7مجتمع  ✓

    ن جهاد سازندگی اواحدی جناب آقای هندی واقع در خیاب 6مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای وفامند واقع در خیابان میرزای شیرازی    4مجتمع ✓

 واحدی جناب آقای نوروزی واقع د ربلوار زرگری    4مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای شاه نظر واقع در خیابان شهید دینکانی    8مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای غضنفری واقع در مطهری   3مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای رئیسی واقع در فرهنگ شهر   4مجتمع  ✓

 پروژه باغ شهری جناب آقای فانی واقع در صدرا   ✓

 درمانگاه بزرگ دماوند صدرا  ✓

 آقای  زارع واقع در خیابان دانشگاه  جناب  واحدی6مجتمع  ✓

 ی در خیابان قصردشت ی واحدی جناب آقای صفا10مجتع   ✓

 فرهنگ شهر واحدی جناب آقای عظیم واقع در  6مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای نوری واقع در ستارخان  5محتمع  ✓

 واحدی جناب آقای حق جو واقع در خیابان خبرنگار  10مجنمع  ✓

 واحدی جناب  آقای پورکاظم واقع در نیایش   6مجنمع  ✓

 پروژه ویالیی جناب  آقای بهروزی واقع در صدرا  ✓

 واحدی جناب آقای کاظمی واقع در فرهنگ شهر  6مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای حیدری فر واقع در فرهنگ شهر  8مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای بیدشهری واقع در نیایش  5مجتمع  ✓

 واقع در مطهری  نوروزیواحدی جناب آقای  4مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای جعفری واقع در قصردشت    8مجتمع  ✓

 واحدی آقای رییسی واقع در قدوسی غربی  8مجتمع  ✓

 مهبودی واقع در فرهنگ شهر  واحدی جناب آقای 8مجتمع  ✓

 واحدی جناب جعفری واقع در میرزای شیرازی شرقی  9مجتمع  ✓

 خیابان گلخون قصردشت   واقع در واحدی جناب آقای اسدی 30مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای نقدی واقع در خیابان دانشگاه 7مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای شهوند واقع در همت جنوبی  5مجتمع  ✓

 جناب آقای چلنگران واقع در فرهنگ شهر واحدی  10مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای کنعانی واقع در فرهنگ شهر  6مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای ارشدی واقع در ستارخان  16مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای نامی واقع در خیابان خاکشناسی  10مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای چیت سازیان واقع در نیایش  4مجتمع  ✓

 ای مهبودی واقع در فلکه احسان واحدی جناب آق 9مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای وطن خواه واقع در فرهنگ شهر  10مجتمع  ✓
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 واحدی جناب آقای بهمنی واقع در خیابان کبار  5مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای محمدی زاده واقع در نیایش  5مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای افتخاری واقع در ستارخان  7مجتمع  ✓

 واقع در خیابان کبار  ی پروژه ویالیی جناب آقای محبوب ✓

 پروژه ویالیی جناب آقای مومنی واقع در خیابان کبار  ✓

 پروژه ویالیی جناب آقای حسین پور واقع در ایمان شمالی  ✓

 واحدی جناب آقای قنبری واقع در بلوار شهید بهشتی)خلدبرین(  6مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای اسدی واقع در شهرک فرهنگیان  13مجتمع  ✓

 واحدی جناب آقای اسدی واقع در خیابان کالهدوز  10مجتمع  ✓

   و......  ✓

 مداربسته در سطح استان:  ین هایمهم انجام شده  دورب یت ها یفعال

 دانیشهرستان سپ  ی اریراز منطقه دشمن زیش  یکارخانه آب معدن ✓

 ن یتارا نو  ییع غذایصنا  یدین مداربسته کارخانه تولیستم دوربیس ✓

 رازیش  یشهرک صنعت   یآسانسور هاشم  یدیکارخانه تول ✓

 روزآبادینا ف  یکارخانه رب و گوجه ن ✓

 روزآبادیروز دانه شهرستان فیف  یکارخانه ذرت خشک کن ✓

 رازی ن شهرک والفجر شیفرورد  18 یواحد  160 یمجتمع مسکون ✓

 زارع شهرستان داراب  ی شن و ماسه ومصالح ساختمان  یدیکارخانه تول ✓

 رازیش یلن هما پالست شهرک صنعتیات یمخزن پل  یدیکارخانه تول ✓

 د ید شهرستان خرم بیکارخانه سنگ توح ✓

 رازیش  یان شهرک صنعتیکاو  یکیمواد پالست  یدیکارخانه تول ✓

 آموزشگاه موسیقی آوای هنر ایل قشقایی  ✓

 پروژه جناب آقای حیدری فرد قم آباد ✓

 ساختمان آقای کنعانی فرهنگ شهر ✓

 خان زنیان  اسطبل اسب سواری آقای حیدری ✓

 کافه سرادو عفیف آباد ✓

 باغ شهری صدرا آقای محمدی  ✓

ش یب  یق( برا ی)اعالن سرقت و اعالن حریتیامن  یستم حفاظتین مدار بسته و سیستم دوربیس  ی و نصب و راه انداز

 یاستان و استانها  یراز و شهرستانهایدر سطح شهرستان ش  یو مسکون  یواحد تجار  صدهااز  

 

 اجرایی شرکت:سایر موارد 

 این شرکت:  خاطرنشان می گردد
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 سنتی و هوشمند  کشی  اجرای سیم   شاملدر زمینه سیم کشی ساختمان  صدها اجرا  

 در زمینه نصب و اجرای درب های برقی اتوماتیک   صدها اجرا

 صدها اجرا در زمینه سیستم ها ی حفاظتی و امنیتی

 ؛که در صورت نیاز به  را در کارنامه اجرایی خود داردن و شهرستان  مجتمع های بزرگ مسکونی و منازل شخصی در سطح استا  در

 ین امر امکان پذیر خواهد بود.ا پروژه های مورد نظرمشاهده نمونه  بازدید و  

 

 

 

 


