اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

رديف

نام شركت

 1کمند سپاهان
2

موسسه ایران
امواج الکترونیک

 3ویرا دید آرمانی
فر سیما الکترونیک

نام مدير عامل
حمید رضا صفى
مجید شکورى
حسام الدین
خلج زاده

شماره تلفن
0313
2665600

شماره فكس
داخلی4

88322299
22893082

4
بین الملل
 5ارشیا الکا

رامین داودلو

44849557-8

عباس یاری

88245724

44737330
44257725
داخلی1
88245723

 6آرمان اطلس در

حمید صادقی

44851251-3

44851251

 7ایمن سازان کوپان

داوود میرزایی

77162527

77160136

8

بهروز جوانمردی

0713

0713

2302723

2356528

88951094

88951095

 9پیام ارتباطات آنی
 10فرادید پاساد کیان
11

گروه مهندسى
امن گستر

 12ایمن تصویر پایدار

سید احمد
حسینی
مرتضی ادب
سید محسن خاورى
محمدرضا نادمى

88928252
0513

66122306
66437041
0513

8471884-6

8480204

44235871

44293980-3

نشانی

Email

 info@kamand sepahan.comاصفهان ،خیابان هشت بهشت غربی ،چهارراه ملک ،پالک  ،133طبقه دوم،
 hamid.safi1355@gmail.comواحد 4
تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان خردمند شمالی ،میدان شعاع  ،پالک
iranAmavj@yahoo.com
 ،110واحد2
khalaj@viradidco.com
R.ccTv_co@yahoo.com

تهران ،بلوار مرزداران ،بعد از خیابان بهار ،ساختمان ایمان ،پالک  ۲۵طبقه

 ،۳واحد  ۱۳غربی
 info@ArshiaElco.comتهران ،خیابان ستارخان ،ابتدای حبیب الهی ،پالک 305واحد4
 info@armanatlas.comتهران ،انتهای اشرفی اصفهانی ،باالتر از نیایش ،نبش کوچه شکوفه ،جنب
 Armanatlas@yahoo.comبانک پارسیان ،ساختمان شایان ،طبقه  ،1واحد1
تهران ،شمس آباد ،خیابان شهید کاوسی ،خیابان شهید جعفری (گلستان
اول) پالک  ،۴۴واحد۱
 afroozsazanco@yahoo.comشیراز ،خیابان صورتگر ،ساختمان نظر ،طبقه  ، 2واحد 4
hosstec@gmail.com
 info@pasad-co.comتهران ،خیابان انقالب ،خیابان جمالزاده شمالی ،خیابان نصرت ،خیابان
 m.adab@pasad-co.comایزدی مقدم ،پالک ۲۱
M.Khavari.h@gmail.com
info@imentasvir.ir

تهران ،بلوار مرزداران ،خیابان جانبازان شرقی ،کوچه گلبرگ ،2پالک ، 54
واحد 2

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 13به نگاه عصر
 14دفتر مهندسی پژواک
 15ژرف کام آسیا
16

مهندسى
راما پارس پردازش

منوچهر

46046277

44226280

صفاریان طوسى
سید محمد

44225428
0513

44264506
0513

پور حسینى
سید محسن

8424353-5

8427944

88225540

88225570

mohsen.tahvildar@zaco.ir

88939543

88939544

ramapars@yahoo.com

026

026

34475954

34475954
66941467
44092582

تحویلدار
سعید
رحیم خان تهرانى

 17حافظ سریر

مهرداد اهرابى

 18موج پیام آور

رضا بابویى

66426676

 19ایمن نماافزار

حمید علیپور

44074017

 20آرمان توسعه سامان

فرهاد متین

 21کاوش فن پرشیا

66965823
0413
3359620

22

طرح و توسعه
الکترونیک افق

 23رایمند پردازش پاسارگاد
24

تصویر سازان
سهیل الکترونیک

0413
4411215

امیر داورزنى

88941813

88893511

روح اله حاکمى فر

22141586

22133754

88517118-19

88517118

44477810-11

44092582

امیرحسین
بصیری
اسماعیل آرنگ

Behnegahasr@yahoo.com

تهران ،شهرک ژاندارمری ،بلوار جانبازان ،نبش خیابان کمال و مجتمع
پزشکی پردیسان ،طبقه  ،3واحد 13

 pejvak@engineer.comمشهد ،کوهسنگی  ،30ساختمان شماره 118
تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،بین کارگر و اتوبان چمران ،خیابان پروانه،
پالک  ،5ساختمان ژرف
تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان زرتشت ،خیابان حمید صدر پالک
 ،48واحد  ، 3ط 1
تهران ،البرز ،شهرستان کرج ،بخش مرکزی ،شهر کرج ،شهرک جهازیها،

 hsarir2000@yahoo.comبلوار شهدای انرژی اتمی ،بلوار شهید جعفرموذن ،مجتمع سپهر ،فاز  ۲بلوک
 ،۱۱طبقه پنجم ،واحد ۴۸
 Info@mpagroups.comتهران ،ستارخان ،کوی الدن ،پالک  ،22طبقه اول
 inaco–ir@yahoo.comتهران ،بزرگراه حکیم غرب ،بعد از پل اشرفی اصفهانی ،کوچه مریم ،پالک
 ،19 inaco@mail.comواحد 102
info@artanco.net

تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،خیابان صبای شمالی،
ساختمان ،40واحد27

info@kavoshphone.com
davarzani.amir@gmail.com
 Ofogh@d-delectronic.comتهران ،سعادت آباد ،بعد از میدان کاج ،نبش خیابان  ، 6برج مادر  ،طبقه
 Mohamadi.mozhdeh@yahoo.comاول ،واحد1
تهران ،ابتدای سهروردی شمالی ،نرسیده به میدان پالیزی ،کوچه قرقاول،
mb.esmaeili@yahoo.com
پالک  ،24طبقه 2
 Esy_mail@yahoo.comتهران ،بزرگراه همت غرب ،بلوار سردار جنگل ،خیابان بهار شرقی ،کوچه
تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان شقایق ،پالک  ،8واحد 1

 tesaco@mail.comفجر ،3پالک  36واحد 5

061
 25ماندگار تجارت پیشرو

علی مجدم

32930215
32930214

 mtp.trade611@gmail.comاهواز ،ابتدای خشایار ،جنب آزمایشگاه شفا

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

26

گسترش فناوران آکام
الکترونیک

روزبه روزدار

88623042

88623043

 rouzdar@A-com.IRتهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیرازی شمالی ،خیابان دانشور شرقی ،برج
Info@a-com.ir
دانشور ،طبقه ،8واحد B8

0133
27

فنى و مهندسى

سیده سعیده

هوش سیستم گیل

هاشمى تکلیمى

33262948

0133

33224175

33262948

33224186

3234624

Nsr_co@yahoo.com
گیالن ،رشت ،خیابان طالقانی ،روبروی پاساژ بزرگمهر ،ساختمان سبحانی پور
info@isg-co.com

3251533
 28کیمیا فرانگر کرمان

محمد باقر نورالهی

 29رسا کنترل آپادانا

حسین دالوری

 30رهاورد اسپیر صنعت

فرزین جهانگیری

 31لیان گستر مبین

حسام مبینی

0343
2238089
0313
6204766
88539440-3

0343
2238089
داخلی6
0313
6204992
88766462

 M_b_Noorolahi@yahoo.comکرمان ،بلوار جهاد ،ساختمان حافظ ،طبقه  ،4واحد 1

 rasacontrolapco@yahoo.comاصفهان ،خیابان چهارباغ باال ،مجتمع کوثر ،طبقه  ،2واحد 416
info@speer.ir
info@aryaes.com

 32پارس رادیان جم

شاهین هاشمی

22468373

66709424

pars.radian.jam@gmail.com

 33فن آوری اطالعات نماد

رضوان آقا داداشی

88612161

88612162

info@namad.co.ir

 34مبینا در زرین

شاهرخ فخاری

88480198

88480199

35

سامانه الکترونیکی

علی منصوری

هوشمندراهبردایرانیان

یاراحمدی

 36سامانه امن آریا

آرزوخداوردی

 37پیراپاد آپادانا

مهران وفاخواه

26760781
26760784
26760787
22299020
0313
6205780

26760765
داخلی8
22287885

تهران ،بزرگراه ارتش ،انتهای اقدسیه  ،بلوار اوشان ،گلزار اول غربی ،پالک
 ، ۲۰واحد ۱

 info@mobinadoor.comتهران ،سهروردی شمالی ،روبروی خیابان خرمشهر ،خیابان شهید محبی،
 info.mobinadoor@gmail.comپالک  19واحد 2
ali.mansoori.yarahmadi@gmail.com
تهران ،سعادت آباد،چهار راه سرو غربی،کوچه آریا ،بن بست نامی،پالک ۵٧
mocctva@gmail.com
info@samaneamn.com

تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان نارنجستان  ،1بن بست خاطره ،پالک ، 2
واحد 1

 pirapad.fire@yahoo.comاصفهان ،چهارباغ باال  ،کوچه کاویان ،مجتمع کوه نور  ،واحد 33

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 38پارساایمن ارتباط گستر جالل اسکندرزاده

044

044

32254711

32254956

Parsa.cctv@yahoo.com

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 39سپهرموج اسپادانا

امیرطالی مینایی

 40دژآرای شیراز

سیروس ایقانی

 41پاژالکترونیک پاسارگاد

محمدذاکری

 42تاجران جاده ابریشم

امیرحسین اشعری

 43برنا حفاظت کیش
 44تیزبین الکترونیک

سیدمحمود
پزشکی طوسی
نادر پیروزفر

021

0313

88272908
0713

2655001
0713

6465030
0513

6465038

7296162
26404207-9
22890692
22890693
88703980-1
026

 45فرادید برتر پرشیا

پویا اسالمی

 46پتونیا

محمودرضاهدایتی

 47شایان توسعه البرز

علی نبیان

 48پیشروصنعت سده

سعیدسخایی

44434569

محمدصادق بنکدار

88511580

مجیدتوانایی
مصطفی کرک

66053608
36243100

آبادی

36268638

34495638
34495621
88753898
011
33203882
33260309

49

توسعه فناوری
وتجارت روش

 50توان ایمن آریا
 51حفاظ گستر صبا

داخلی13
22908245
22890693
88537142
026
34495636
88745214
011
33208825
44434569

 talaminaei@sepehrmojco.comاصفهان ،خیابان شریف واقفی بین نقاشی و ملک مجتمع سپهر
 dezharaco@yahoo.comشیراز ،بلوار چمران  ،پل زرگری جنب عالی جناب
sm.zakeri@yahoo.com
info@pazhelectronic.com

تهران ،میرداماد ،میدان محسنی ،خیابان شاه نظری ،کوچه چهارم،

info@jadeabrisham.com
پالک  ،۱واحد ۸
 Mohtasham111@yahoo.comتهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجه عبداهلل ،خیابان چگینی ،کوی مهرک
 info@borna-security.comغربی ،پالک  4واحد2
 tizbinco@hotmail.comتهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادی ،برج افق ،طبقه  ،5واحد 36
 fbpersia@yahoo.comکرج ،گوهردشت ،خیابان رستاخیز ،بین  6و  7روبروی بانک ملی پالک 198
info@petuniaco.com
sales@petuniaco.com
Nabian.ali@gmail.com
info@sadeind.com
info@sade.co.com

88970294-6
88766273

info@ravesh-co.com

داخلی4
66559097

tavanimen@gmail.com

36276632

مشهد ،خیابان آپکو ،ساختمان سعدآباد ،طبقه  ،1واحد 101

Saba36243100@gmail.com
hefaz3100@gmail.com

تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان سرافراز کوچه دوم ،پالک 11
مازندران ،ساری ،بلوار طالقانی کوچه سلمان رضی ساختمان نادری طبقه 3
واحد 6
تهران ،بلوار سردار جنگل ،باالتر از بهار غربی،نبش نسترن،پالک ۵۴
تهران ،خیابان نیاوران ،میدان نیاوران ،خیابان شهید جبلی ،کوچه مال
حسینی ،پالک  1واحد 3

تهران ،سهروردی شمالی ،مقابل پمپ بنزین ،ساختمان 317

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 52ایمن پرداز آسیم

53

داده پردازان
لوتوس آریا

 54اشل ایمن پارس
55

سپید سیستم
خاورمیانه

 56توان سیستم کیهان
57

نیرو سیستم حفاظت
سازان

منصوره
مرادی کمره
لیال پورلطفعلی

77894328

89779895

026

026

33537512

32744185

32744290

داخلی1
22720819

سهیل آریانا

22749049

محسن نبی فر

22925340

یوسف
فضل اهلل زاده
بهروز خطیبی

88812769
22141681-82

داخلی5
داخلی 6
88823321
88822734
22141682
داخلی104

 asimco@chmaie.irتهران ،خیابان تکاوران ،خیابان نجفی

lotusaria.co@gmail.com

nabifar@gmail.com

 58آوند انرژی ارتباط

سید علی اکبری

 59آذر رعد آسیا

حسین آقامسیحی

44323967

44339969

info@azarraad.com

 60فهیم مشاور

مسعود معزی نیا

88541303

h.lotus90@gmail.com

61

داده پردازی افق مروارید
صدف

محمد کاظمی

 62ارتباطات اطلس پدیدار

مجید رمدانی

 63طلوع آریا هوشمند

مصطفی ابراهیمیان

88831806
88344496
011
34731443-4

011
34727900

41909000

88846308

88860486

داخلی4

چهارم،پالک ،6واحد  2شرقی

 Niroosystem-co@yahoo.comتهران ،سعادتآباد ،عالمه شمالی ,برج عالمه ،طبقه  ۹واحد A

71192

88831326

تهران ،بلوار میرداماد  ،میدان مادر (محسنی)  ،خیابان سنجابی(بهروز)،کوچه

 Yousef.fazl@gmail.comتهران ،خیابان مطهری ،بعداز میرزای شیرازی ،پالک ،۳۸۲واحد۱۳

26304387

88541304-6

طبقه  ،3واحد12

Eshel@eshel-ir.com

support@avandenergy.com

88731620-24

تهران ،البرز ،مهرویال  ،خیابان درختی  ،میدان معلم  ،ساختمان میرعماد ،

تهران ،پاسداران ،خیابان شهید عراقی ،بن بست ارکیده ،ساختمان،111
طبقه5
تهران ،شهران ،بلوار شمالی ،بعد از میدان ،2ساختمان مهدی ،بلوک،B
طبقه ،1واحد2
تهران ،خیابان شهید مطهری ،خیابان کوه نور ،کوچه هشتم ،پالک ، 8طبقه
چهار

 netcomputerco@yahoo.comتهران،کریم خان زند ،خیابان خردمند جنوبی ،پالک ،2طبقه ،4واحد9

Ramedani_m@yahoo.com

Mostafa@aryan-co.ir

تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان خردمند جنوبی ،نبش کوچه همراه،
پالک  ،۴۵طبقه همکف شمالی (واحد )۱

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 64ایمن گسترتجارت پیام

میالد بوجارزاده

22538826
26325042

26325078

milad-boojarzade@yahoo.com
igtp92@gmail.com

تهران ،بزرگراه رسالت ،خیابان کرمان جنوبی ،پالک  ،51واحد 12

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 65دیدگستر وارش

88674795-6

88670222

88535400

88529785

naimi@didarc.com

22048831

22055382

Info@gantner.ir

فاطمه اسالمیه

88537140

88537140

 69رایانت آریا

منصور مهاجر

88653248-9

88055209

 70ایمن تجهیز کامبادن

خسرو مرادی

88450252

88450252

Info@kambaden.com

44360197-8

44360213

Info@samanandishan.com
k.farzaneh1@gmail.com

88322687

H.zarean@dejangroup.ir

 66دیدبان ارک آوا
 67گهرباران
فن آوری اطالعات
68
داده بان آریا

 71سامان اندیشان تجهیز
 72دیده ژرف اندیش نامی

73

74

سامانه ارتباطات پایدار
شبکه ایرانیان
سامانه های هوشمند
راه ابریشم

علی نجفدری
مرتضی ایزدی
دستنائی

کریم فرزانه
شربیانی
حسین زارعان

فرامرز زیرکی

 77ایمن اندیش سارینا

88491440
66408169

66175473

محمد ترکمندی

86046780

88862511

معصومه عالف
بختیار

همکف ،واحد3/1

 Mohajer@rayanetco.irتهران ،خیابان اسدآبادی (یوسف آباد) ،نبش خیابان  ،56پالک  ،414واحد 5
تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان اندیشه ،کوچه اندیشه ی دوم شرقی،
پالک  9واحد2
تهران ،شهران ،باالتر از میدان دوم ،نبش کوچه قشالقی ،پالک  ، 12واحد 6
تهران ،خیابان شریعتی ،روبروی حسینیه ارشاد ،کوچه نسترن ،پالک xxx
واحد ۲

 painetoir@gmail.comتهران ،خیابان امام خمینی ،خیابان شیخ هادی ،پالک ۹۴

Info@ariscom.ir

88824245

علیرضا موالئی

تهران ،خیابان بهشتی ،بین مفتح و میرعماد ،کوچه ،16پالک 10طبقه

 Info@dadehban.comتهران ،خیابان بخارست ،کوچه چهارم ،پالک بیست و چهار

88821010

 75فرا به کاران تصویر هفتم بابک مکاری اقدم
 76گروه مبنا

88826116

 Info@varesh.comتهران ،بلوار میرداماد ،بعد از بزرگراه مدرس ،پالک  ، 283طبقه  ، 3واحد 5

77500008

44621778

88515131-2

88737190

info@mabnaco.net
khajeh@mabnaco.net

88447414

88447415

Sarina8844@gmail.com

تهران ،اتوبان شیخ فضل اهلل ،بلوار مرزداران ،مجتمع حکمت ،ساختمان پیام،
طبقه دوم

 Info@farabak.comتهران ،سعادت آباد ،میدان کاج ،خیابان نهم ،ساختمان کاج ،پالک 1واحد20
تهران ،سهروردی شمالی مجتمع نیلی پالک  300واحد 15
تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،مقابل پمپ بنزین ،ساختمان  ،۳۱٧طبقه
نهم شرقی

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 78آراد ساختمان آبان

جهانگیر وثوق

22877892

89777891

 79مهندسی پترن

عطاء اهلل شعاعی

88742761

88750197

88774323

88774354

Zahedi@sepna-it.ir
Kariminasab@sepna-it.ir

22225265

Homami@isiran-net.com

80

سامانه پایانگار اندیشه

مسعود کریمی

مند

نسب

 81انستیتو ایز ایران
 82بینا افق ناظر
 83سامانه پرداز امیرکبیر

حسین گلستانی فر
سید حسین هاشم
نیا
حمید رضا وفایی

مهندسان مشاور
 84اتوماسیون ساختمان

سیف اله نیکنامی

آترینا
 85ایمن سازان اوان

کریم ریخته گری

 86آپادانا رایانه کیمیا

فرزاد فروغی

 87ایمن نگاه هوشمند پایا
88

آریا گسترش فراهان
پیشتاز

 89تپش رایانه اهواز

22264704-7
26407511
051
38413866
88952154
88952107

051
37266670

Info@bancctv.com
cctv.ban@gmail.com

88327011

Vafaie@spa.ir

22694679

22694679

22208207

داخلی3

44979411

89783861

026
32222134

داخلی117

علی خندانی بجمعه

66905153

66422399

مهدی عبدالملکی

88860067

88307502

061

061

33910710

33910554

رضا مددی

 Asafire.co@gmail.comتهران  ،ابتدای پاسداران  ،نگارستان دوم  ،پالک  ، 4طبقه اول
تهران ،خیابان شهید بهشتی خیابان شهید برادران کاووسی فرح شهید
Info@pattern.co.ir
حسین میرزایی زینالی طبقه  10واحد 1

مشهد ،میدان تختی ،خیابان آبکوه  ، 1پالک 6
تهران ،میدان ولیعصر (عج) ،بلوار کشاورز ،خیابان فلسطین شمالی ،کوچه
مرتضی زاده ،پالک ۵

Info@atrinaco.ir
تهران ،فرمانیه ،بلوار اندرزگو ،خیابان سلیمانی غربی ،شماره  ، 90واحد 2
marketing@atrinaco.ir
Karim@oone.ir

تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،خیابان اسکندرزاده ،نبش گلستان هشتم،
ساختمان تابان ،طبقه  ،3واحد 6

 Info@kimianet.comالبرز،کرج ،میدان شهدا ،ابتدای خیابان بهار ،کوچه مانی ،پالک 36
Info@payatel.com
Ali.khandani@hotmail.com

تهران ،میدان توحید ،نصرت غربی ،پالک 60

 Tapesh_1sp@yahoo.comاهواز ،کیانپارس ،خیابان  13غربی ،پالک 88

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 90آتی ایمن دید گستر

محمدرضا یعقوبی

77294682

شریف

77741406

76701549

 Info@atiimendidgostar.comتهران ،تهرانپارس ،اتوبان باقری ،بین خیابان  174و  ، 176ساختمان اداری
 ati.imen@gmail.comپارس ،پالک  ، 20واحد 1
تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از متروی شریعتی ،کوچه مینا ،پالک ، 6طبقه
Hamid.mozafari57@yahoo.com
 ، 2واحد3
تهران ،خیابان جیحون ،بین دامپزشکی و هاشمی ،روبروی کوچه زارع
M.02165291344@gmail.com
زاده  ،پالک ۵۶۵

 91زانیار حفاظ آریا

مناف مظفری

26410681-4

26410685

 92مهرگان سیستم

محسن فالح

66120669

66120663

88987332

88994758

Info@rasaeng.com
mehdicsm@gmail.com

88676160

88676165

Researchdep@nrdc.ir

26410778

26414553

Info@imenazin.com

24553

22459361

Manager@nopas.ir

41768000

41768104

26408871-6

22916932

66525518

66520872

66525548
44200418

44002210

44200425

66647038

Saeedahmadi2660@gmail.com
atashpadpars@gmail.com

44512354

Info@tadco.org

 93دورنیک اندیشان رسا
 94پژوهش و توسعه ناجی
95

مهدی
شیرمحمدعلی
مهدی سید هاشمی

مهندسین مشاور ایمن

پرویز سلیمان

آذین

طهرانی

 96نوین پردازشگران ساینا

محمدمهدی
فخری زاده مهابادی

 97مهندسی پایاتدبیر پاکان وحیدرضا سپهری
98

گروه مهندسین آگراپاد
پایار

 99ساریان سیستم نوین

 100آتش پاد پارس

101

خدمات فنی مهندسی
تهران آتش دام

محمد زرانی فر
رضا اسماعیلی
سعید احمدی
قرامحمدی
محمدرضا خیری

66656798
44531687
44525916

تهران ،خیابان قائم مقام ،پایین تر از مطهری ،کوچه الوند ،پالک 11
تهران ،میرداماد ،خیابان نلسون ماندال (آفریقا) ،بلوار میرداماد ،پالک ، xxx
طبقه دوم
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان ظفر ،روبروی بیمارستان علی اصغر ،پالک
 ، ۲۳۸واحد ۱۲
تهران ،بلوار ارتش ،چهارراه مینی سیتی ،خیابان نخل ،خیابان بهاران ،بن
بست نسترن ،پالک  3واحد 101

 Info@payatadbir.comتهران ،شهرک غرب ،خیابان ایوانک شرق ،خیابان زرافشان شمالی ،کوچه
 office.manager@payatadbir.comبنفشه پالک  ،11طبقه دوم ،واحد  3و 4
تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از بلوار میرداماد ،بن بست یاس ،پالک ،۱۰
Info@agrapadco.com
طبقه دوم
 Azin@sarian.irتهران ،فلکه دوم صادقیه ،خیابان آیت اهلل کاشانی ،پالک  ،55واحد 9

تهران ،صادقیه ،خیابان سازمان آب ،پالک ،131طبقه ۴
تهران ،کیلومتر  11جاده مخصوص کرج ،طبقه اول فروشگاه شریف شرکت
تعاونی مصرف سپه ،واحد 1

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 102سیما صوت شرق

محمدمحسن
صحرایی

 103پارت شبکه پرداز بامداد فرخ فرمان
 104طاها تجارت خاورمیانه

105

محسن گودرزی

فناوران شبکه امن

سید هاتف برادارن

مارلیک

قوامی

 106تأمین گستر ناجی

061
32227490
32931363-9

061
32931362

88302380-1

88811829

f.farman@partnetwork.ir
info@partnetwork.ir

22948908

22949337

Pro.tahacontrol@hotmail.com

013
33335874

مجید طالبی

33262559
26404045-6

فراهانی

22920025-6
26314129-30

021
89780606
22920027

26314129

Info@lianelectronic.com
mayaelectronic@gmail.com

88172521

p.palangi@fanava.com
hadi@nikaman.ir

 107مایا الکترونیک لیان

 108فن آوا موج

کوروش منتظری

88172521

محمدعلی هادی

88211450

88211450

 110آراد تجهیز نیکان

مهدی رحیمی

77634892

77634893

 111تک توان ویژن شرق

اکبر امانی

22849500

89776960

 112پویا در گستر ایمن

زهرا مرزبان راد

22857126

55445613

 113گروه صنعت تانیش در

مهدی نجم آبادی

44279500-9

44201446

109

ساخت نیکامان

22337916-22

تهران ،خیابان میرزای شیرازی ،نبش نژادکی ،پالک  ، 83واحد 4

Info@marliksec.com

Info@tgnit.ir

سارا سادات موسوی

گروه توسعه ایده های

 Sima.sot.shargh@gmail.comاهواز ،خیابان طالقانی ،بین مسلم و شریعتی ،مجتمع سفیر ،طبقه  ، 5واحد 2

تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از مترو شریعتی ،نرسیده به ظفر ،کوچه افضل،
پالک  ،20واحد  ، 1واحد 3

تهران ،خیابان بنی هاشم ،بن بست سپیده ،ساختمان سپید ،واحد 45

 info@aradtajhiz.irتهران ،شریعتی ،خیابان ملک ،پالک  ،38طبقه اول ،واحد 6
 info@taktavan.comتهران ،خیابان پاسداران ،خیابان کشوری (نگارستان هشتم) ،خیابان مسجد
 amani_tacom@yahoo.comجامع غدیر خم ،کوچه رنجبر ،پالک  ، 4واحد 2
تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل سیدخندان ،روبروی پارک کوروش،
dnobari@pooyadoor.ir
انتهای کوچه ذکایی ،پالک  ، 2طبقه 2
تهران ،خیابان ستارخان ،بعد از فلکه اول صادقیه ،پالک 581ساختمان
tanishdoor2@gmail.com
تانیش در

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 114آ موج فرآیند

مهدی قندهاری

88751491-3
86043854

88342535-9

 Info@amoujgroup.comتهران ،خیابان بهشتی ،نبش خیابان سرافراز ،مجتمع دریای نور ،طبقه ،5
 info@amoujfarayand.comواحد 505

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 115سیستم نوآوران کومش

علی اکبر رضائی

 116توسعه پایش داده رادیان محمدامین ابوئی

117

داده پردازی نیک آفرین
امروز پارسیان

 118تارنمای طالیی

علی مرتضوی اقدم

محمدحسین
حسین نژاد

023

023

33340715

33340715

33340923

33340923

22981189

22981210

0313

0313

7868109

7868109

021

021

88456607
0513

88470873

8480541-6
021
22368907

0513
38480541-6

 info@snk.co.irسمنان ،باغ فردوس ،مجتمع آهووان ،طبقه  3واحد 7

amin.aboei@gmail.com

 info@nik-afarin.comتهران ،میدان فاطمی ،خیابان جویبار ،پایین تر از خیابان نوربخش ،پالک
 ، 25 ali_mortazavi77@yahoo.comطبقه اول شمالی

 hosseinnezhad@tntgroup.irتهران ،قائم مقام فراهانی ،کوچه چهارم ،پالک ،12طبقه سوم ،واحد11

22369188
 119البرز صنعت مبنا
120
121

حفاظت الکترونیک نصر
تهران
صنایع فرسام الکترونیک
هیراد کیان

سید نوید سیدی

44053033

44052456

امین ایقانی

44252695

44253661

41705

88176976

36600104

36601502

pno.cctv@gmail.com

عبدالرضا زمینی

88992471-4

88992475

 info@denaweb.co.irتهران ،بلوار کشاورز ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان ایتالیا ،پالک 31

سعید دولتشاهی

55688320

55688320

041

041

33345678

33362793

رامین عالمیان راد

 122خدمات فنی پویا نگر افق جمال حاجی زاده
 123دناوب
124

موسسه فرا رسانه جامع
صنعت نما آسیا

 125ایفا ایمن غرب

 info@mabnaco.netتهران ،بزرگراه آیت اهلل کاشانی ،روبروی پمپ بنزین ،پالک  ،160ساختمان

اصالن گلکار

 seyedi.navid@gmail.comگلزار ،طبقه  ، 3واحد 12
تهران ،فلکه دوم صادقیه ،اشرفی اصفهانی ،بلوار عرب حسینی ،خیابان
hefazat.nasr@gmail.com
حائری ،پالک  ،32واحد 1
تهران ،خیابان بهشتی ،خیابان خالد اسالمبولی(وزرا) ،کوچه ششم ،کوچه

saeed.dolatshahi@gmail.com

فرزان ،پالک 4
تهران ،خیابان پیروزی ،روبروی مترو شیخ الرئیس ،کوچه دولو ،پالک ،۲
واحد ۲

تهران ،خیابان هالل احمر ،نرسیده به میدان رازی ،مجتمع نگین رازی،

طبقه  ،2واحد 118
 info@ifaimen.comآذربایجان شرقی ،تبریز ،پرواز ،خیابان پرواز ،کوچه شقایق ،کوچه شقایق ،۱

 aslan.golkar@gmail.comپالک  ،۵٧طبقه همکف

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

فن آوری اطالعات و
 126ارتباطات زیما تراشه

127

توس
بهران پارسیان غرب
زاگرس

مجید میرزایی فرد

حامد مدنی پور

051

051

38411253

33869352

88977439

88832839

info@zimatarashe.com

 karimi@behranparsian.comتهران ،میدان جهاد ،خیابان شهید گمنام ،پالک  29طبقه دوم واحد 4

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

128

نشریه حفاظت و
ساختمان

 129نشریه حریق
130

فنی مهندسی ماد فناور
پرگار

 131گستره امن نگاه
 132امیر علم و صنعت دامغان
 133امین کنترل
 134سرزمین ایمن کیهان

135

نامور سیستم منطقه
آزاد انزلی

 136کنترل افزار امیر کبیر
137

توسعه حفاظت رابین
الکترونیک

 138اتوماسیون ساختمان
139

حفاظت الکترونیک
مرصاد

 140ایده پرداز توسعه ویرا

فرشید نوروزخانی

66342572

66342572

 info@iranalarm.comتهران ،خیابان انقالب ،نبش خیابان الله زار ،پالک  ،590طبقه  ، 6واحد 17

فرشید نوروزخانی

66342572

66342572

 info@iranalarm.comتهران ،خیابان انقالب ،نبش خیابان الله زار ،پالک  ،590طبقه  ، 6واحد 17

محسن احمدی

77189623

89789858

 m.ahmadi@msn.comتهران ،سعادت آباد  ،عالمه ی جنوبی ،شرکت فنی مهندسی ماد فناور پرگار

011

011

33305268
023

33305267

اکبر جمالی کالکی
امیرحسین
رستمیان
سید علی محمد

 gostare.amn.negah@gmail.comساری ،اصفهانی ،خیابان فرهنگ ،خیابان قارن
eye24@chmail.ir

35245029
22422420

sedghnegar@yahoo.com

رضا ستاری فرد

95118681

reza.sattarifard@gmail.com

صدق

بهروز خطیبی

22141681

22141676

niroosystem_co@yahoo.com

امیر سعادت خواه

88558520

88558520

controlafzaramirkabir@gmail.com
info@control-aa.com

بهزاد فراهانی

77919098

89786223

farahani.sf68@gmail.com

سیف اله نیکنامی

74506

22694679

حسین صابونچی

36605001-3

33257094

44755406

89775986

یونس خدادادی
قیه قشالقی

تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان پسیان ،کوچه
شارستان ، 8پالک 6

سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی انزلی از مجتمع ونوس ،سوییت E 22
به مجتمع کاسپین ،ساختمان سیرنگ ،طبقه  ، 2دفترکار مشترک شماره 4
تهران ،خیابان وزرا ،کوچه ششم ،پالک  ،30واحد 3
تهران ،نارمک ،خیابان دردشت  ،باالتر از میدان شقایق  ،پالک  ، ۳۵طبقه
همکف ،واحد 1

 info@bacpress.comتهران ،اندرزگو ،خیابان برادران سلیمانی غربی ،پالک ،90واحد 2
 info@hemersad.irتهران ،پیروزی400 ،دستگاه ،خیابان زینتی افخم ،پالک ، 294واحد2
 iptvira2018@gmail.comتهران ،تیموری ،خیابان شهید احمد قاسمی ،کوچه شهید حجت االسالم
 mrkhalvandi@yahoo.comمحسن درودی ،پالک  ، ۲طبقه دوم ،واحد ۴

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

141

142

فرادید صنعت الکترونیک مرتضی مودی
پارسیان
مهندسی مثلث آتش
پارس

 143پدیده کیان تات
 144فناوران توسعه امن ناجی
 145توسعه و کنترل ایمنی دنا

قالیباف

7230200
031

داود نجفی راد

34369003

محمود رضائی زاده
سعید بخشایشی
خانیکی
مصطفی
میرصاحبدالن

 146زیبا صنعت هرمز

ایرج ژیان مهر

 147پترو دید هومان ستاره

عبداله فتوت

 148پرتو سیستم خزر

رضا رضایی چمانی

149

مهندسی نگاه و نظارت

پدرام صباغیان پی

امن رایا

رد
اسماعیل اکبری

 150شبکه گستر ساینا
 151رهیاب بستر جلگه
 152شبکه پردازان ریتون

0513

لیواری
احمد مرادی مهر
سید مهدی
میرحسینی نیری

 153توسعه فناوری ماد ارتباط مریم کرمی

داخلی6
031
33458489

مشهد ،احمد آباد ،بلوار رضا ،بلوار احمدآباد  ،پاساژ قسطنطنیه  ،طبقه چهارم

m.fire125@yahoo.com

36369004
025

025

32905153

32906496

info@pktat.co.ir
net2@master@hotmail.com

86046508-10

86046433

info@cybrsec.ir

66919614-5

66926892

tkad84@yahoo.com

44121449

44121449

zhyanmehr@gmail.com

0773

0773

7320679

7320679

011

011

34625260
22551764

34625251

40227224

22782385

54029000

54029200

061

061

36374487

36374487

88550257-9

88550257-9

77189623

89789858

fotovat@petrodid.com

اصفهان ،خیابان جابر انصاری ،ابتدای پنج آذر ،مجتمع سناتور ،طبقه اول و
دوم
قم ،بلوار امین ،بین کوچه 4و  ،6پالک 124
تهران ،خیابان شهید مطهری ،خیابان میرزای شیرازی شمالی ،کوچه نعیمی،
پالک7
تهران ،آذربایجان ،کوچه شهید محمد محسنی ،بن بست نظاری ،پالک ،13
طبقه دوم
تهران ،آیت اله کاشانی ،خیابان سازمان برنامه شمالی ،نبش خانگی  ،پالک
 ،160طبقه اول واحد شرقی
بوشهر ،شهرستان عسلویه ،شهر نخل تقی ،خیابان جمهوری اسالمی ،خیابان
ساحلی ،کوچه سکان ،جنب ساختمان شورای شهر ،طبقه اول واحد شمالی

 rezaicom@gmail.comبهشهر ،خیابان امام ،روبروی سینما بهمن ،مجتمع بردیا
 sales@rayasecurity.comتهران ،پاسداران ،برج سفید ،طبقه  ،2واحد 207
 akbari@sainasoft.comکرج ،بلوار اصلی مارلیک ،مجتمع ساحل ،بلوک  ،۲طبقه ،4واحد ۴۰۸
a.m_201531@yahoo.com

خوزستان ،شوشتر ،صالح شهر  ،خیابان کشاورز ،خیابان مطهری  ، ۶پالک
17

 mirhosseini@reyton.netتهران ،یوسف آباد ،خیابان نهم ،پالک  ،18طبقه دوم جنوبی
m.ahmadi@msn.com

تهران ،نارمک ،کوچه شهید عباس درودی (دیبا) خیابان مدائن ،پالک
 ،388طبقه اول

اتحادیه سراسری شرکتهای فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکههای ایمنی
لیست اعضاء وابسته

 154رسا ارتباطات صفه
155

فناوری اطالعات سات
بان

 156فرادید نمایان ساعی
 157سپهر آرتان اکسین
158

ارتباطات آفرینان ایمن
گستر نیتا

 159الکتریک رسا مکانیک

 160شهر امن

161

غالمرضا قاسمی
آهنگر کالئی
کامران دوراندیش
مسعود میرزائی
کندزی
امجد منصوری کیا
هادی عالمی

فرشاد بنای خوئی

محمدمهدی میرزا
بابای مستوفی

مرز سازان دنیای

حجت نقاش

الکترونیک رایان

صورتگر

 162فیدار پردازش خاورمیانه پیمان منتظری
 163پیشتازان طاها بتیس
 164افزار نوآوران صبا
 165سما هوشمند ایرانیان

حمید فواکهی
سید امیر
شهرام سلیمانی
صادق شجاعی مهر

011

011

42727
62825000

42200847

 info@rasaphone.comمازندران ،قائمشهر ،خیابان جویبار ،روبروی خزر ،14

66465031

info@satban.com

88660533

88660534

fnsaei.co@gmail.com

061

061

34459159
025

34459159

62825700

38900636

89782487

تهران ،محله دانشگاه تهران ،خیابان فلسطین ،خیابان بزرگمهر ،پالک ،16-
مجتمع تجاری اداری بزرگمهر ،طبقه سوم ،واحد303
تهران ،خیابان ولی عصر عج باالتر از پارک ساعی ،خیابان ساعی  ،۲نبش
خیابان اشکانی ،پالک  ۲واحد ( ۲طبقه اول)

 amjad.mansourikia@yahoo.comخوزستان ،اهواز ،کوی انقالب ،خیابان ابهری ،بین زینب و سروش ،پالک465
 nitagostarco@gmail.comقم ،خیابان سالمت ،کوچه ،14پالک13
تهران ،جنتآباد جنوبی ،خیابان نوبختی(چهارم شرقی) ،خیابان جنت آباد

44470181

46132186

info@rasamechanic.com

55645383

55645709

m.mostofi1980@gmail.com

22251715

26709213

info@marzsazan.ir

62999021

62999021

 info@mipcctv.comتهران ،میدان توحید ،خیابان نصرت غربی ،بن بست حسنی ،پالک ،2واحد7

74852

77623332

28121

28121

3132333164

3132330574

h-favakehi@betiss.com

جنوبی ،پالک ،82مجتمع تجاری اداری سمرقند ،طبقه ،7واحد 703
تهران ،خیابان هالل احمر ،پالک ،140مجتمع نگین رازی ،طبقه همکف،
واحد33
تهران ،میرداماد ،روبروی مسجد الغدیر ،خیابان (انوار) ،بن بست هفتم،
پالک2

تهران ،شریعتی ،خیابان نیرو ،خیابان شریعتی ،پالک ،373طبقه چهارم،
پالک373

 info@besam.irتهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان بابک مرکزی ،شماره6
samahooshmand.co@gmail.com

اصفهان ،خیابان کاشانی ،ابتدای میرداماد ،نبش کوچه الفت ،ساختمان بتا،
طبقه دوم

