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 بسمه تعالی

 

سال سابقه اجرائی در ایران در زمینه  11تایوان ، با بیش از  Leavenنماینده انحصاری کمپانی بین المللی  پارس الکترونیکگروه 

 ارائه مشاوره و اجرای علمی سیستمهای فرا صوت دافع جانوران موذی فعالیت مینماید . 

الزم به ذکر است بکارگیری سیستمهای آلتراسونیک ذکر شده هم اکنون در کشورهای توسعه یافته جهت ایجاد حفاظت علیه جانوران 

 بویژه در محیطهای غذائی و بهداشتی گستردگی فراوانی پیدا نموده است . موذی 

همانطور که مستحضرید پوشش حفاظتی آلتراسون ، تاثیرات تخریبی  بر روی محیط زیست و بدن انسان را ندارد در صورتیکه بکار گیری 

ت و بدن انسان داشته باشد .دستگاههای ارائه شده بی رویه سموم شیمیائی میتواند اثرات مخرب و جبران ناپذیری بر روی محیط زیس

 میباشد . EPAاتحادیه اروپا و  CEتوسط این گروه دارای تائیدیه های بین المللی از سازمانهای معتبر و شناخته شده نظیر 

ت آلتراسون مختلف ارائه مرکز داروئی ، غذائی ، آموزشی ، صنعتی و تفریحی در ایران از تجهیزا 2111شایان ذکر است تا کنون بیش از 

 شده توسط این گروه استفاده مینمایند که در ذیل اسامی برخی از مراکز یاد شده را به استحضار جنابعالی میرساند : 

 برخی مراکز غذائی : 

 -اتوس گلنان پارانبار های  –) دوشه آمل (  صنایع لبنی هراز –صنایع غذائی تالونگ  -شرکت شکالت آیدین تبریز  –صنایع غذائی گلها 

 شرکت کیش –شرکت مزمز  -مجتمع نستله فراورده های لبنی سحر ) روزانه ( –خزر شیر  –صنایع غذائی نادی  -شرکت فیلکس شرق  

 -صنایع غذائی زر ماکارون -کارخانه شالیزه نان خراسان –کارخانه لبنی رفاه اردبیل   -کارخانه بهنوش  -شرکت سان استار ––چیپس 

ناباد کارخانه نبات س –کارخانه لواشک سازی ترش نارین  -کارخانه قند برادران عبدی   –صنایع غذائی کاله  –لبنیات مروارید گلپایگان 

 و .......آریا مهر آریا, ایده آل صنعت پویا , شرکت انبارهای غذائی به پخش –کارخانه بسته بندی نجیب  –مشهد 

 برخی مراکز داروئی و درمانی : 

-دارو سازی شهر دارو  -بهوزان  داروسازی –داروسازی زهراوی  -داروسازی ابوریحان  -داروسازی سبحان انکولوژی  –داروسازی مداوا 

-شرکت پخش دارو گستر رازی  -ت شرکت پخش داروئی الی -دارو سازی اهورا دارو  -داروسازی بهسادارو  –داروسازی سبحان دارو 

داروسازی -داروسازی نانو حیات–داروسازی نیاک –اداره معاونت غذا و دارو –انبار داروئی دانشکده داروی سازی -شرکت دارو پوشش 

 – داروسازی خوارزمی )بیانکو( –شرکت دارویی سینا و پخش سینا صبا -داروسازی تولید دارو- داروسازی اوه سینا –دکترعبیدی 

–بیمارستان امام خمینی ارومیه -بیمارستان امام خمینی اهواز-بیمارستان امام خمینی)ره( –بیمارستان عرفان -بیمارستان صاحب کوثر

 بیمارستان تامین اجتماعی شهریار ........ 
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 برخی مراکز تفریحی :

ند مجتمع تجاری سمرق-مجتمع تجاری ارگ تجریش  –مجتمع پدیده کیش   -مجتمع سیتی سنتر قشم  –مجتمع سیتی سنتر اصفهان  

 مجتمع میالد نورتهران و ..... –

 برخی مراکز صنعتی : 

 –برق منطقه ای هرمزگان  –امور برق منطقه ای سمنان  –مجتمع گاز پارس جنوبی  –شرکت گاز آذربایجان شرقی  -توزیع برق لرستان 

 -تکارخانه خوراک دام وطیوردرنا پل -شرکت بازرگانی بیتا پاسارگاد –ک بازرگان گمر -شرکت بروسان لجستیک –فوالد مبارکه اصفهان 

 شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی و ........ -کشتارگاه پرطالیی-تعاونی کشاورزی دامداران قائم شهر

 برخی هتل ها و مهمانسرا :

 –هتل فالمینگو کیش  –هتل قدس مشهد  –هتل آپارتمان فارسی  –هتل مجلل درویشی مشهد  –هتل نوید آمل   -قصر طالئی مشهد

 مهمانسرای آکادمی فوتبال و....... –هتل سیمرغ تهران  –هتل دلفین تهران 

 مراکزی مانند :

 ساختمان مرکزی اداره پست تهران ) چهارراه لشگر ( –آستان مقدس حضرت معصومه  قم -حرم مطهر امام خمینی ) ره(

 بانک ملی فردوسی   -بانک تجارت کرمان  –بانک مسکن نیرو دشت  –بانک تجارت تبریز  -بهادار امل  بانک چاپ اسناد

مدرسه نامی پاسداران و  -صدا و سیمای استان کرمان   –سرپرستی بانک کشاورزی شیراز  – )بانک ملی اهواز ) بخش اداره امور شعب

........ 

 برخی دانشگاه ها : 

دانشگاه علوم پزشکی بندر  -دانشگاه رجاء قزوین –دانشکده پدافند هوائی خاتم االنبیاء  –دانشگاه آزاد مشهد  -دانشگاه آزاد خمین 

–دانشکده فیروز کوه علوم پزشکی سبزه وار  –علوم پزشکی همدان  –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  –آزاد واحد مرند  –عباس 

 گاه علوم پزشکی گنابادو .....دانش–دانشگاه مفید قم 

در خاتمه یاد آور میگردد کارشناسان تحصیل کرده ، خبره  و آموزش دیده این مرکز آمادگی ارائه مشاوره جهت ارزیابی علمی مکانهای 

 .ا دارنددرخواستی به منظور بکارگیری سیستمهای پاک آلتراسون دافع جانوران موذی بر طبق آخرین اصول و روشهای بین المللی، ر

 

 خواهشمندیم در صورت نیاز به هر گونه اطالعات و یا دریافت مشاوره ، از تماس با ما دریغ نفرمائید .
 

 با تشکر                                                                                                                                                                       
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