
  مقدمه

مروزه فن آوري به شدت و با حجمي فراوان زندگي و محيط كار ما را تحت تاثير قرار ا

 هاي موجود نه تنها قادر به پيشرفت نيست، بلكهداده است و بشر بدون استفاده از فن آوري

  .تواند حفظ كندوضع موجود خود را هم نمي

و با علوم ديگر چنان پيوند هاي جهان است در حال حاضر الكترونيك كليد فتح شگفتي

  .خورده است كه عمال صنعت مدرن امروز خود را مديون دانش الكترونيك مي داند

الكترونيك در همه شئون زندگي انسان راه گشوده است و در اين مسير، يكي از وظايف 

ن هاي انساني، اموال، اسناد، مدارك و هر چيزي است كه بتوااصلي آن صيانت و حفاظت از نيرو

 .به آن از ديد صنعت نگاه كرد

بدون شك هيچ مجموعه اي نمي تواند موفق عمل كند مگر اينكه عالوه بر نظم و 

انضباط و پايبندي به قوانين، اكسير ارزشمندي همچون امنيت برقرار باشد كه اين مهم به 

  .دست نمي آيد مگر با تجميع عوامل متعدد در سايه مديريتي كارآمد

اين . آغاز نمود 1387فني مهندسي هوشمند فعاليت خود را از سال هاي گروه شركت

هاي الكترونيك، گروه با داشتن سابقه اي درخشان، تجربه اي مفيد و دانش فني الزم در زمينه

مخابرات و كامپيوتر مطابق با نياز مشتريان و با هدف ارتقاء امنيت كه خواسته بجاي انسان 

  .فعاليت مي كند ،امروز از تكنولوژي است



بخشي است كه  ها در ادبيات محاوره اي بين مردم داراي بار مثبت و اعتمادبرخي از واژه

و توجه به آن درجامعه از آن جمله واژه » استاندارد«. تعلق خاطر مخاطبان را در پي دارد

ست كه در استاندارد و اعتماد مردم به آن آنقدر در بطن افكار مردم جوامع رخنه كرده ا. هاست

هايي چون خيلي از نقاط جهان معيار نخست انتخاب و خريد كاال يا خدمات و پيش از فاكتور

  .قيمت، كميت و كيفيت واقع شده است

 ها و انتظارات مشتريان و ساير ذينفعان در راستاي افزايش سطحتامين نياز •

  رضايتمندي آنان

موزش كاركنان با رويكرد باال آ هاي عملي و دانش فني، مهارت ارتقاء سطح آگاهي، •

  بردن كيفيت خدمات

به تجهيزات پيشرفته بازرسي و  هاي نوين و دستيابياستفاده از علوم و تكنولوژي •

  آزمايشگاهي

زيست محيطي به منظور  هايپيشگيري از حوادث و صدمات انساني و آلودگي •

  هاكاهش خطرات و ريسك فعاليت

 فزايش سهم بازارتنوع در ارائه خدمات بازرسي و ا •

مشتري در كار ما يك هدف زود گذر نيست، بلكه مشتري هدف و غايت همه اقدامات 

  .ماست



هاي فني مهندسي هوشمند با بكار گيري كاركنان و كارشناسان متخصص و گروه شركت

زبده و با استفاده از محصوالتي مطابق با استاندارد جهاني بهترين مشاوره را مطابق با نياز و 

  .سليقه مشتري ارائه مي دهد


