
شرکت مهندسی 

پیشرو تک صدرا یزد
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    زدمعرفی شرکت پیشرو تک صدرا ی

    برخی از پروژه هاي انجام شده

  خدمات قابل ارائه

    تماس با ما



><

روند رشد شرکت

1394

تاسیس شرکت

طراحی انواع ربات ، کنترل هوشمند دستگاه ها

1395
پردازش تصاویر

طراحی بردهاي هوشمند

1396
هوشمند سازي خطوط تولید کارخانه ها 

هوشمند سازي فرآیندهاي سازمانی
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>< 4

 با 1394 سال در یزد صدرا تک پیشرو مهندسی شرکت

 ايه فعالیت ساله چندین تجارب از استفاده با و جدید رویکردي

 یتفعال به شروع افزار نرم و افزار سخت اتوماسیون، درحوزه قبلی

 تفعالی دهی سازمان جدید، متخصص نیروهاي از گیري بهره .نمود

 و افزاري سخت خدمات و محصوالت ارائه ، کشوري توسعه دید با ها

 از کیی به را شرکت این اتوماسیون، زمینه در پیشرفته افزاري نرم

.نمود تبدیل ITزمینه در فعال قدرتمند مراکز

درباره ما



>< 5

 و نتیجه حصول بدون رسانی اطالع انحرافی مسیرهاي در مشتریان حرکت از جلوگیري و سرعت و دقت افزایش

 قدرتمند هاي ابزار از یکی تواند می شرکت این خدمات .است شرکت دیگر اهداف از سنگین هاي هزینه پرداخت

 برقراري با امیدوارند شرکت این مدیران .باشد بیشتر درآمد و وري بهره افزایش ، بازار توسعه در مدیریتی هاي سیستم

 تک یشروپ خانواده اعضاي کلیه .باشند پیشتاز خود هاي فعالیت حوزه در جامعه و کارکنان مشتریان، با سودمند روابط

 اصل تري،مش ترین اصلی عنوان به تعالی حق رضاي گرفتن درنظر با دارند تالش رقبا و همکاران کلیه به احترام ضمن

 آنها کشور سراسر در مشتریان رضایت جلب و خدمات گسترش با دارند اعتقاد و نموده رعایت همواره را مداري مشتري

.باشند شرکت مروج و مبلغ بهترین توانند می

 ینا خدمات ارائه قابلیت سالها، طول در شده تهیه افزاري سخت و افزاري نرم هاي زیرساخت و فنی توان به توجه با

 مشغولITدیگر هاي بخش در خود فعالیت هاي حوزه گسترش به حاضر حال در و کرده پیدا افزایش روز به روز شرکت

.باشد می

درباره ما



>< تیم ما6

مهندس عماد پژمان

عاملمدیر 

مهندس سید مرتضی آیت اللهی

فنیمدیر 

کامپیوترکارشناسی ارشد مهندسی 

گرایش معماري سیستمهاي کامپیوتري

کامپیوترکارشناسی ارشد مهندسی 

گرایش نرم افزار



VALUE

><

اتوماسیون صنعتی هوشمند سازي فرآیند 
هاي سازمانی

Design a robot

طراحی انواع ربات

Image processing

پردازش تصویر

Industrial automation
Intelligent 
organizational 
processes and portals

خدمات ما
7

COMPANY PRESENTATION



><

به ما اعتماد کرده اند
که مجموعه هایی برخی از 8



VALUE

از پروژه هاي انجام برخی 

شده

COMPANY PRESENTATION

9

سیستم هوشمند مدیریت خط 
تولید پالستیک

سامانه هوشمند مدیریت 

دستگاه چاپ دیجیتال

)ثبت اختراع(

سامانه هوشمند مدیریت 

آبیاري گیاهان

)ثبت اختراع(



VALUE

از پروژه هاي انجام برخی 

شده

10

میزان رشد باکتري با  پروژه 
استفاده از پردازش تصویر

پروژه محاسبه میزان خمش نخ 
با استفاده از پردازش تصویر

سامانه هوشمند مدیریت 
آبیاري گیاهان

)ثبت اختراع(

استند فروش خودکار پروژه 
به همراه کارت باشگاه 

مشتریان



از پروژه هاي معرفی برخی ><

شدهانجام 

طراحی و ساخت دستگاه 
چاپ الگو بر روي طال از 

کارگاه : قبیل النگو

تولیدي قاسمی

سیستم هوشمند مدیریت 

: خط تولید پالستیک  

تولیدي آروكمجتمع 

 طراحی و ساخت سیستم
: ه کنترل هوشمند گلخان

شرکت اثمر فردوس

طراحی و ساخت بازوي 
مکانیکی و کنترل آن با 
:  یراستفاده از پردازش تصو

پارك علم و فناوي یزد
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طراحی و ساخت دستگاه 

تاکسیمتر 
اینفوتکشرکت هولدینگ  



معرفی برخی از پروژه هاي ><

انجام شده

استند فروش 
ته مجتمع بس: خودکار

بندي مرغ کوثر

تولید نرم افزار 
ین تشخیص پالك ماش

 با استفاده پردازش
تصویر

تولید نرم افزار 
تشخیص اعداد و 
حروف فارسی با 

استفاده پردازش 

تصویر

تولید نرم افزار 
تشخیص میزان 
ده خمشی نخ با استفا
پردازش تصویر
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سامانه هوشمند 
مدیریت دستگاه چاپ 

 دفاتر فنی: دیجیتال



><

تماس با ما

035-38244109
035-38240594

0913 353 9475

www.ptsy.ir  یزد، صفاییه، خیابان تیمسار
فالحی، خیابان مریم، کوچه 

، واحد 29، پالك 1الدن
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راهکارهاي هوشمند را از شرکت پیشرو تک صدرا بخواهید


