اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

رديف

نام شركت

نام مدير

 1میکرو نرم افزار

مسعود شنتیایی

 2دید افزار سیستم

اکبر ذاکری

حفاظت الکترونیک

یوسف مصطفوی

شماره تلفن
88505013-15
88501455-7
88662211
88455823

شماره فكس
88769521
88786308

Email

نشانی
 mna@mna.irتهران ،سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی،
 info@mna.irپالک  ،116ساختمان میکرو نرم افزار

zakeri@didafzar.ir

omid@yousef-co.ir

 4سازه های امن

فیض اله یاوری

22366202

22064090

yavari@sazehayeamn
info@sazehayeamn.org

 5فرانگر الکترونیک

عامر تابعی

66439387

66420405

88283760

88283766

3

6
7

8

9

عرفان

مهندسی

محمد سهیل

نوین افزار رهگشا
توسعه فناوری

مظاهری
سید امیرحسین

88500670

اطالعات خوارزمی

هاشمی

88751877

فراگسترپرشیا
الکترونیک
یکتا نگر ارتباطات
اصفهان

 10ایران نارا

فرزاد نوری
محمد رجب زاده
حمید رضا
ستوده صدر

 11طراحان ارتباط سبز علی مسعودی
12

مرکز تحقیقات
صنایع انفورماتیک

 13حافظین ره آورد

ویدا سینا

66573537-8
66124978

88529339

 Amer_tabei@yahoo.comتهران ،خیابان آزادی ،بعد از تقاطع خوش شمالی،
 faranegar@yahoo.comکوچه شهید نمایندگی ،پالک  ،1واحد 3
novinafzar@yahoo.com

پالک  ،356ساختمان  ،270طبقه دوم ،واحد 11و12

تهران ،خیابان آزادی ،میدان توحید ،خیابان پرچم
66124978

 info@faragostar-co.comشرقی ،روبروی دانشگاه علمی کاربردی ،پالک،10
ساختمان فراگستر

0313
4419628

2240133

88743015

88756107

22707970

89772144

TRH cctv@yahoo.com

88937658

rcii@rcii.ir

88925943-50

تهران ،کوی نصر(گیشا) ،بین خیابان  39و ،41

 info@kharazmico.comتهران ،خیابان شهید مطهری ،بعد از خیابان مفتح ،پالک ۱۵۳

0313

88925950-53

ساختمان صدف ،طبقه سوم ،واحد سوم

 Info@yousef-co.comتهران ،خیابان دکتر بهشتی ،خیابان اندیشه سوم ،پالک 63

88428521

88405620

تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی،

حشمت اله

66498185-6

22277417

بهادرى

22909874-5

22909874

mo.rajabzade@gmail.com

 Moaddel@Irannara.comتهران ،خیابان دکتر بهشتی ،چهارراه دلپذیر(مهناز)،
 clerk@irannara.comساختمان ایران نارا ،پالک 264

bahadori44@gmail.com

تهران ،تجریش ،خیابان شهرداری ،پالک ،۲۰۰
واحد ۱۲
تهران ،خیابان کریم خانزند ،خیابان عضدی(آبان
جنوبی) ،نبش رودسر ،پالک3
تهران ،بلوار میرداماد ،خیابان پگاه ،کوچه بن بست
دوم ،پالک  ،2واحد 2

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 14ایمن تدبیر پارس
 15آریا دژ نت
16

خدمات ارتباطی
اسکیونک

 17درب سازان ایمن فک
18

سکام سامانه
الکترونیک

 19فخر ایمن ساینا
 20کیمیا الکترونیک
 21دید بین پارس
22

جواد حسین پور
حمزه محمد
حسینى
مجید
مودى قالیباف
حامد رحمانی
مورچه خورتی
بهزاد قادری
حامد فخرى زاده
مهابادى
بالل حنیفی
مهرداد امیر

مهندسى ایمن

اصالنى
محمد مهدى

گستر ساعى

هجرى زاده

77615220

77684525

88215485-9

88215494

0513
7230200

داخلی6

27664000

داخلی6

88919880

88919881

88931786

88931786

22578461
24553
22553632

22578462
22553632
داخلی901

info@itp-sec.com

majid_moodi@yahoo.com

Secom@secom.ir
 ghaderi-secom@outlook.comغربی ،پالک  ،226واحد 6

 info@saynaholding.irتهران ،پاسداران ،نبش کوهستان دوم ،پالک ،598
 manager@fakhrimen.irطبقه 3
info@kimiaelectronic.com

66908882-3

66908884

info@igs.co.ir

88888740

info@nikava.biz

22894721

modamkar@ymail.com

88995112

 23نیک آوا
 24مدامکار

فرخ مدنی

22894525-6

 25افزار پرداز روناش

امید قهارى

88995110-11

 26ایمن حصار پویا

رضا جعفری

طبقه  ،14واحد 1409

 b.ghadery@hotmail.comتهران ،میدان فردوسی ،خیابان سپهبد قرنی ،سمیه

88945691

معصومه نیکفر

مشهد ،میدان جانباز ،مجتمع پاژ ،ساختمان اداری ،2

 imenfaac@yahoo.comتهران ،چهار راه پاسداران ،خیابان بطحایی،
 faacimen@yahoo.comخیابان مژده ،فرعی  ،۴پالک ۸

88916095

89100

281

 info@ariadezh.orgتهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا  ،خیابان شیراز
 info@ariadezh.netجنوبی ،خیابان برزیل ،شماره  ،۲۱طبقه  ،۵واحد ۶

Mehrdad tab@yahoo.com

8910206

تهران ،خیابان بهار جنوبی ،برج بهار ،طبقه اول تجاری ،واحد

تهران ،خیابان پاسداران ،برج سفید ،طبقه اول اداری،
واحد  104 ،103و 105

تهران ،میدان توحید ،خیابان ستارخان ،خیابان
پاتریس ،نبش کوچه سحر ،پالک  ، 30واحد 6

تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از میرداماد ،ابتدای
کوچه زرین ،برج مینا ،طبقه  ،12واحد 2
تهران ،باالتر از سید خندان ،خیابان خواجه عبداهلل

 27الکترونیک پویش

محمد رحیم
ابو سعیدى

26760391
26760399
88539383

 Contact@Ronash.comانصاری ،بعد از چهارراه بنی هاشم ،خیابان رحیمی
کلور ،پالک  ،25/3طبقه ،واحد 3

26760391

info@emenhesarpouya.com

22700036

pooyesh_eec@yahoo.com

تهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادی ،انتهای خیابان
شهیدحافظی،کوچهسازمان آب ،بنبست دوم ،پالک2

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

28

مهندسى
نیک سازه پارس

 29پرواز ارتباط کادوس

30

مهندسى
تنها پرداز غرب

 31داده هاى رسا
32

مهندسی بازرگانی
اهتمام رایانه

 33امن آفرین پروژه

سید داود باقرى
محمد مهدى
نیک بین
بیتا بختیار
کامران روحى
محمد نیلفروشان
جمشید حسن
پور

 34رایان پویش همراه

علیرضا مدنی

 35ایمن سازان پیشرو

علیرضا صنعتکار

88312696

88312934

0341

Nikbin62@yahoo.com

2463708
88852508
88918354

info@Tpol.ir

88919772

88340067

88822629

88729100

88720128

88929200
82350000
44464371
88708356
88708362
88102518

 info@nspengco.comتهران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان مشاهیر،
 nicksazehpars@yahoo.comخیابان لطفی ،ساختمان شماره  ،9واحد 6

88929202

44465971

88708361

تهران ،خیابان کریمخان زند -خیابان نجات الهی

 info@tanhapardaz.comجنوبی(ویال) نبش خیابان سمیه پالک 97و99
 bakhtiarbita@gmail.comطبقه اول واحد چهارم
 info@rasa.co.irتهران ،خیابان مطهری،خیابان سلیمانخاطر ،پالک95

kamran.roohi@rasa.co.ir

 INFO@EHTEMAM.COMتهران ،میدان ولیعصر ،مرکز تجاری ایرانیان ،طبقه ،7
 m.nilforoushan@ehtemam.comواحد 3
تهران ،خیابان آیت اهلل کاشانی ،خیابان جنت آباد،
 Amnafarin@yahoo.comخیابان کبیرزاده ،خیابان شهید معنوی ،پالک ،8
واحد1
 Info@rpc.irتهران ،خیابان بهشتی ،خیابان وزرا ،خیابان سوم،
 rayan_pouyesh@yahoo.comپالک  ،25واحد15
 sales@ispsecurity.orgتهران ،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)،

88709437

Info@ispsecurity.org
 Sanatkar@ispsecurity.comخیابان فتحی شقاقی ،پالک ،61واحد ،6طبقه3

42543

88310043

 etag@agkgroup.comتهران ،خیابان سهروردی شمالی ،نرسیده به خیابان
 sale_agkgroup@yahoo.comشهید بهشتی ،نبش کوچه کوشش ،پالک  ، 1واحد 2

 37ارس نگاه آریا

ابوالفضل اندامی

77926700

77939962

 38طلوع ایده و روش

سهیل آزادی

57945000

88312264

 39ایمن حفاظ هدایت

هدایت اله شرفی

0313

0313

6253592-4

6291664

پیشتازان

عبدالعزیز

88580824

88085881

ارتباط مجازی

درویشیجزی

88591102

داخلی5

36

40

تجارت الکترونیک
عرش گستر

سعید صفوی

88709436

 info@arasnegahco.comنارمک ،بلوار جانبازان ،نبش میدان ،62پالک ،18طبقه1
info@arasnegah.ir

 Info@tolue.comتهران ،خیابان کریم خانزند ،خیابان خردمند جنوبی،
 m.beheshtinezhad@tolue.comپالک  ،5طبقه دوم
hedayat@hedayat-co.com

اصفهان ،خیابان محتشم کاشانی ،نبش کوچه ،34
مجتمع صدرا ،واحد 1

 info@vcpco.comتهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادی ،نبش بوستان دوم
 e.khani@vcpco.comشرقی ،پالک ، ۶عمارت بوستان ،طبقه دوم ،واحد۶

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 41فرایندتوسعه پاد
42

43

طراحی و مهندسی
پاناتین پارس
سانا
پژوهش گستر

 44شارنور
45
46

49

نیکخواه بهرامی
حسن روشن روان
یوسف ناصری
عبدالرضا عزیزی

سیستمهایحفاظتیجا فرهنگ
مع کیان
گروه توسعه فناوری
ناران

 47فناوری پیشرومنش
48

ارشداهلل

صنایع آینده سازان
فاطمی نوین
مدیریت
هوشمندراگاایمن

 50رهجویان کوثرمبین

رضایی سمیع
غالمرضا شیرزاد
روجانصر

52

در صنایع

88804646

88804646

0413
36379707-09

0413
6379707
داخلی4

44617015-8

88043958

44381657-8

89774880

44618320-23
88755786

44618323
داخلی8

info@se-ns.com
 management@se-ns.comشهرک صنعتی شاهین شهر ،نبش کوچه دوم شرقی،
 sa.tech@yahoo.comپالک ۱/۷

 azizi@sharnoor.comتهران ،میدان شیخ بهایی ،پالک ،2ساختمان صدف،
 info@sharnoor.comواحد43
 info@kiansecurity.comتهران ،مرزداران ،خیابان ابراهیمی ،روبروی مخابرات،،
 farhang.r.samie@gmail.comبرج تجاری الوند ،طبقه دوم ،واحد54
office@naran.ir

سمیرا رستمی

42850000

42850411

ایمان صالبیگی

88970294

داخلی6

عاطفه کریم زاده

مریم میرزائی

88731375

ساختمان ناران

 info@fpishro.comعلیاکبری (پارسا) ،کوچه مهرداد ،پالک  ،11طبقه

yazdanian@fatemico.ir

42850000

تهران ،بلوار سردار جنگل ،پایینتر از نیایش ،پالک،54
تهران ،خیابان دکتر بهشتی ،میدان تختی ،خیابان

88755787

88755784

شمالی ،ساختمان صبا واحد 93

 info@panatin.comتهران ،خیابان استاد نجات الهی جنوبی ،کوچه
 panatinpars@gmail.comایلورچی ،پالک  ،1واحد 6
تبریز ،میدان بسیج ،به سمت شهرک مرزداران،

r.nasr@fpishro.com

 51آریا الکترونیک ایران ناصربابایی
کاربردالکترونیک

88054640-41

88034042

farayandetose@yahoo.com

تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا،خیابان شیخبهایی

ششم ،واحد 12

42850411

66739723

66739732

77338041-3

77141474

22820373

26132546

info@iraga.ir
yazdanian@fatemico.ir

تهران ،خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان شهید مطهری،
خیابان منصور ،شماره  ،47ساختمان فاطمی
تهران ،خیابان فاطمی (غرب) ،بین حجاب و پروین
اعتصامی ،برج ساعت ،طبقه  ، 3واحد 32
تهران ،خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان شهید مطهری،
خیابان منصور ،شماره  ،47ساختمان فاطمی

 Behnam.normohamadi@yahoo.comتهران ،ابتدای جاده دماوند ،روبروی سه راه جشنواره،
 mohammad.rashidpour13@gmail.comجنب کیمیدارو
تهران ،نیاوران ،چهارراه کامرانیه ،خیابان شهید
 info@keds.co.irآقاخانی(منظریه یکم سابق) ،ساختمان سپهر پالک،۲
واحد ۲۲

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 53طلوع ایده پردیس

88312010

محسن مختاری

88312010

امیر سعید تدین

88311357

88528783

 55نارفوم کار

علیرضا اوجانی

88527812-19

88527841-2

 56آدیش الکترونیک

علی خباز بوانی

86783000

54

طلوع امین
هوشمند ایرانیان

 57سامان اندیشان آدورا
58

توسعه فناوری و
ارتباطاتایمناقلیم

محمدعلی
شخصیان
سیامک
سیدحسینچی

 59هیربدان نوین اندیش رحمان عطاالهی
60

فنی مهندسی شبکه
ارتباطات آداک

 61آریاوند
 62طراحان نوین راهکار
63

طاق شیب تجهیز و
توسعه

 64ژرف کام ایرانیان
 65چشم انداز ارتباط
66

پارس آژیراک
خاورمیانه

غالمرضا رضائی
مسعود مجتهدی
سید حامد
نور حسینی
مزدک کولیوند
سید مهدی
تحویلدار
یاسر موذن زاده
رضا اخوان صادقی

داخلی102

 info@toluetech.comتهران ،خیابان کریم خانزند ،خیابان خردمند جنوبی،
 m.mokhtari@toluetech.comپالک  ،۵طبقه دوم
saeed@tahasec.com
info@narfoamkar.com
info@adishelecteronic.com
ali@adora.ir

تهران ،کریمخان زند ،بین خردمند و ادیب،
ساختمان  ، 76طبقه 6
تهران ،خیابان احمد قصیر (بخارست) ،کوچه چهارم،
پالک 27
تهران ،شهرک قدس ،میدان صنعت ،بلوار خوردین،
خیابان هرمزان ،خیابان پیروزان جنبی ،کوچه،16پالک2
تهران ،خیابان آزادی ،میدان توحید ،خیابان پرچم

53862

53862

88614494-6

88614493

Imeneghlim@gmail.com

88486081-3

88486081

 info@hnaco.irتهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،خیابان آرش مهر
 ( r_ataolahi@hitmail.comشهرآرا) ،بلوار غربی ،پالک  ،26واحد 3

88190736

88190737

88755483
88752483
86020347
083
37280350

88761416
88837820
داخلی4

شرقی ،روبروی دانشگاه علمی کاربردی ،پالک ۱۰
تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،بعد از پل
کردستان ،پالک  ، 53طبقه سوم غربی

 info@adocnetwork.comتهران ،یوسف آباد ،خیابان سید جمالالدین اسد آبادی،
 Nazarkhan@adocnetwork.comخیابان ،56پالک13
 M.mojtahedi@ariavand.irتهران ،سهروردی شمالی ،جنب پل سیدخندان ،خیابان

Ariavand.eng.co@gmail.com
 b.mojtahedi@ariavand.irبرازنده ،پالک  ،32طبقه  ، 6واحد 63

 Info@asec-int.comتهران ،خیابان شهید مطهری ،روبروی خیابان سنایی،
 h.nourhosseini@gmail.comپالک  ،271واحد 404
mazdak.koolivand@gmail.com
tsttco@gmail.com

88225540

88225570

Mahdi.tahvildar@zaco.ir

23630

23639

Info@chashmandaz.com

88933140

88948563

info@parsajirak.com

تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،بین کارگر و بزرگراه
چمران ،خیابان پروانه ،پالک  ،5ساختمان ژرف
تهران ،تقاطع همت و شریعتی ،دشتستان یکم ،پالک
هشت ،طبقه چهارم
تهران ،خیابان کریم خانزند ،خیابان عضدی(آبان جنوبی)،
پالک  ، ۱طبقه دوم ،واحد  ۲و ۳

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 67مظفر صنعت صبا

مجید مظفری

کارا ارتباطات

مهیار مشایخی

هوشمند آسیا
مهندسی دانش افزار

نظام آبادی

68
69

کاوش

 70آژیرسازان ایران

88807071

88801909

26700421

26700451

محمد اصالنی

54037000

54037088

info@dfzco.com

فرهاد زواره ای

88763103-4

88757061

Ajirsazan@yahoo.com

تحقیق و تولید
 71قطعات الکترونیک

محمود کمانی

(تکتا)
 72محتسب

مجتبی افشارپور

 73ایمن گستر دریوک

علی کیان

 74بنوان الکترونیک

فرید قدس

 75مهرپرداز البرز
 76ایمن تصویر ردکا
 77بست آالرم
 78عامل چابک نگر
79
80

رامین شریان
دوست
سید محمد

88055595
88055580
88774323
88657806-7

88774354

026
32285006-9

32285007

22352247
22063145

22063114

 hoda.mirzabaghi@gmail.comپالک  ،۱۲ساختمان مظفر
Karafire.com@gmail.com

A.kian@.igdco.com

88902790

مهدی تذری

25810000

88814688

77620210

77620210

Segalco.info@gmail.com

26205694

Sales@artasafe.ir

ارتباطاتسگالنوین
مهندسی ویژن

حبیبی کرهرودی
محمد حافظی
26205634-35
26707731

سهند ،طبقه  ،5واحد 10

خ کریم خان زند ،خ سپهبد قرنی ،کوچه امانی ،پالک ،3
ساختمان ردکا

 Info@bestalarm.irتهران ،خیابان استاد نجات الهی جنوبی (ویال) ،پالک ، ۴۵
 h.roshan@bestalarm.irطبقه اول
Admin@aac.ir

توسعه صنعت

کرج ،بلوار هفت تیر ،نرسیده به چهارراه مصباح ،ساختمان

 Info@mehrpardazalborz.comتهران ،خیابان مطهری ،خیابان میرعماد ،پالک 1

88902790

روان

پالک  ،۱۱۸طبقه  ،۳واحد ۵

 Info@bonvancctv.comتهران ،سعادت آباد ،میدان کاج ،خیابان عالمه شمالی،
 Sales@bonvancctv.comپالک  ، 319طبقه  ،5واحد 29

redka.itr@gmail.com

88808165

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه غربی،

 Info@mohtaseb.comتهران ،بلوار آفریقا ،نرسیده به چهارراه جهان کودک،
 office@mohtaseb.comخیابان سپر ،شماره  ، 17طبقه دوم

ramin@mehrpardazalborz.com

88807268

پالک  ، 6واحد  5و 2

 Info@takta.comتهران ،بزرگراه شهید چمران ،نبش خیابان مالصدرا

86030788

88808463

تهران ،ضلع شمال غربی پل سید خندان ،خیابان شقاقی،

 m.lolachi@dfzco.comتهران ،بلوار کشاورز ،بین کارگر و جمالزاده ،پالک99

88175934

میرمعزی
حسین روشن

مشهدی

88039763

026

محمدرضا

آرتاسیف

 Info@msco-group.comتهران ،خیابان کریم خانزند ،خیابان عضدی(آبان جنوبی)،

تهران ،خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر ،کوچه
نوشهر ،پالک ۳
تهران ،خیابان شریعتی ،سه راه طالقانی ،خیابان خواجه
نصیر الدین طوسی ،پالک  ،۲۸۸واحد ۹
تهران ،زعفرانیه ،خیابان مقدس اردبیلی،ساختمان اکیاس،
پالک  ،31طبقه  ،1واحد 4

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 81بهبد آسای گاما
 82فرتاک گل بال ویژن
 83فوژان فراز
84
85

پیشتازان فن آوری
طاها
توسعه صنعت
ارتباطات موج بران

 86هومان مه ایرانیان
 87تک الد
88

توسعه فن آوری تژ
برتر
توسعه خدمات

 89بازرگانی سپاهان
90
91

همراه
سپهر صنعت

ناصر افراسیابی
سیدعباس
هاشمیان
صمد نفیسی اصل
امین فواکهی
علیرضا دوستدار
داود مزرعه
فراهانی
محمدرضا حیدری

 92مغناطیس
 93فرا حفاظ آموت

26651185

26651275

Abhashemian@yahoo.com

88836608

88835073

داخلی222

88833812

77623330

77623332

77283942

89787405

Mb.mojbaran@gmail.com

44407488

44407488

Farahani.davoud@yahoo.com

88840257

Info@taklad.com

77623330

88308564
88308546

افشین قاسمی
سید جمال

26119121

روحانی اصفهانی

22656500

وحید عبدی

سجادی
محمدمسعود
اکبری
دنیا حسینی

44058618

Afshinghasemi@gmail.com

22656500

Info@sepahanhamrah.com

22705098

22705098

88404110

88404731

Info@negarnetworks.com

66711913

66702734

info@magnetics.ir

88792854

info@amootsec.com

86083968

تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان خلیل حسینی،
خیابان میرزای زینالی ،پالک116

تهران ،خیابان شریعتی ،بعد از خیابان بهار شیراز،
پالک  ، 373واحد5
تهران ،مدنی شمالی ،پایینتر از مترو فدک ،پالک ،1158
طبقه دوم ،واحد5
تهران ،شهرک غرب ،بلوار فرحزادی 20 ،متری آسمان،
آسمان  ، 9پالک  ، 8واحد2
تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی ،باالتر از میدان شعاع،
پالک  ،114واحد 16

 info@tezhbartar.bizتهران ،بلوار کاشانی ،برج یاران ،طبقه  ،8واحد 803

v.abdi@sshp.ir

86084743

 ،۷۴طبقه پنجم ،واحد ۱۷

 Info@simaran.comتهران ،خیابان کریم خان زند ،نبش خیابان سنایی،
 houshangtehrani-t@simaran.netپالک  ،103طبقه دوم ،واحد 5
Info@betiss.com

44050565

هوشمند پاسارگاد
مهندسی کوثرشبکه سید مهدی
نگار

22883038

22854859

naserafra43@gmail.com

تهران ،پاسداران ،نبش دشتستان ششم ،ساختمان آفتاب ،پالک

تهران ،خیابان نوفل لوشاتو ،نرسیده به خیابان حافظ،
پالک  ،۳۴طبقه چهارم
تهران ،فرمانیه غربی ،آبکوه چهارم ،آبکوه پنجم ،بن بست
تنیس ،پالک6
تهران ،انتهای خیابان مطهری ،روبروی مرکز همایش ها و
آموزش بانک سپه ،کوچه فیروزه ،پالک ، 1واحد2
تهران ،صادقیه ،خیابان گلنار جنوبی ،خیابان  ، 27نبش
خیابان  ، 15پالک  ، 18طبقه 3
تهران ،خیابان نلسون ماندال(جردن) ،تقاطع شهید
دستگردی ،برج پم ،طبقه  ،8واحد 2

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

سیستم های حمل و
 94نقل و ارتباطات
هوشمند
 95آلونی سیستم
96

رضا مقدم اصل

پاوان الکترونیک
ایرانیان

السعیدی
ساسان

نسبیدربهایخودکار
شیشه چی و شرکاء

 99ایران شادوی
 100زیباسازه در نیک
101

سیادت موسوی

محمد خدامی

 97ایمن تیام سپاهان
98

سیدمحمود

صنایع الکترونیک
سامیا اندیش مهام
مهندسی بازرگانی

 102امید الکترونیک

خطامی
هاشم شیشه چی
سید امیر
مرتضوی
هادی رضائی
خدیجه صدری

 104آرش ترانس
 105پروشات در مرکزی
 106سپیداک گستر کرج

Info@aloni-co.com

42674

داخلی۵

95119193

89771018

95125125

95125160

0513

0513

6517000

6514844

22829414

22829415

a.mortazavi@iranshadowy.co.ir

8741

89770404

amirabbas.yavari@zibasaze.com

66783650-52

66783649

علی عامری

77788840

77788832

Sa.sepahan@yahoo.com

تهمینه پناهی
محمدجوادسلیمی
فر
محمدحسن
حالوی
رحیم جوادی
صباحی

051

051

35413830-3
88793030

88887274

086

086

33553738

33553724

026

026

37360818

37360819

تهران ،خیابان سئول ،کوچه چهارم ،پالک ،6
ساختمان آلونی

تهران ،کیلومتر  ۱۵جاده خاوران ،عباس آباد عالقه مند،
شهرک صدرا ،پالک ۲۷

 Sales@shishechi.comمشهد ،آزادی  ، ۱۲۷چهارراه چهارم ،پالک ۱۸/۱
تهران ،اتوبان رسالت ،خیابان بنی هاشم ،روبروی بانک
رفاه ،پالک  ،148طبقه  ، 2واحد 8
تهران ،میدان فاطمی ،خیابان جویبار ،خیابان میر هادی
غربی ،شماره  ، 30برج فربد ،طبقه چهارم

 Info@silexeg.comتهران ،بزرگراه فتح ،فتح  ،۲۹کوچه ششم شرقی ،پالک ۱

ff.v2.omid@gmail.com

77788850
35413852

فلسفی ،پالک  ،9واحد چهارم جنوبی

 khodami@pavanelectronic.comتهران ،مرزداران ،پالک  ،99طبقه سوم

77788830

خاورمیانه
 103مهاد صنعت

88735878

88546028

Info@itspersia.com

تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از بلوار میرداماد ،کوچه

تهران ،خیابان دماوند ،خیابان باباییان (سازمان آب)،
خیابان پنجم شیدایی ،کوچه ششم شمالی ،پالک ۸

 afshari.vala@gmail.comتهران ،خیابان ستارخان ،قبل از چهارراه خسرو ،پالک581
info@arashtrans.com
info@proshutdoor.com
fariman200@gmail.com

تهران ،خیابان وحید دستگردی ،بین جردن و ولیعصر،
پالک297
اراک ،شهرک صنعتی خیر آباد ،بلوار صنعتگران شرقی،
خیابان تالش ،خیابان تالشگران شرقی
البرز ،کرج ،کیلومتر  20جاده ماهدشت به اشتهارد،
شهرک صنعتی کوثر ،قطعه A4

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

تهران ،خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان مطهری ،نبش

 107کاوش فراست رایان یاسر جورابچیان
 108کابوک سازان جنوب آرش نظری
 109ایمن تصویر امرتات
 110ایمن قشم آشنا

مجید زارعی
مهدیه سادات
سعیدی فر

 111پویش رایان داتیس

امین پورفتح اله

 112پارس ارتباط افزار

مجید کریمی

 113هوشمند کرکره

علی حالوی

 114هوشمندسازان بیتا

116

دورنگر افزار گستر
ایرانیان

 117سیماوا
118
119

فن آوران صنعت امن

77066066

89775505

0713

0713

6315700

6315719

88730451

86031063

imensys@yahoo.com

88333733

88333735

info@imenqeshm.com

22566223

77391458

89395

88504887

086

086

33553353

33553353

محمدرضا

026

یعقوبی کیا

463203

 115فراگستر هوشمند دانا مهدی رزقی

89775434

53862

66124978

سیامک یاسی

88539530

88539535

خسرو توانا

88506710

88736645

یوسف کمالی زارع

88173007

88518080

49246000

49246130

الکترونیک
شهرامن مغناطیس

محمدایمان

کاران

افضلیان

 yaser602001@yahoo.comخیابان سربداران (روبروی هتل تهران) ،ساختمان پزشکان،
پالک  ،474/1طبقه اول ،واحد 2
hutte.casa94@gmail.com

شیراز ،بلوار معالی آباد ،جنب ساختمان گاندی ،ساختمان
یونیک ،واحد15
تهران ،خیابان مطهری ،خیابان کوه نور ،کوچه هشتم،
پالک  ، 8واحد 1و 2
تهران ،بزرگراه کردستان به سمت جنوب ،خیابان29غربی،
پالک  6،ساختمان ایمن سازان ،واحد 1

 amin@datisint.comتهران ،خیابان دماوند ،منطقه صنعتی اتحاد ،خیابان اتحاد،
 datis@datisint.comخیابان اول شرقی ،پالک 1
 mkarimi@pars-e.comتهران ،خیابان زعفرانیه ،خیابان آصف ،ساختمان 39
info@hooshmandkerkereh.com
cutewall.sales@gmail.com

اراک ،شهرک صنعتی خیر آباد ،بلوار صنعتگران شرقی،
خیابان تالش ،کوچه یکصدو دهم
تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،ابتدای بلوار جانبازان،
کوچه مهدی یکم ،پالک  ،219واحد 7
تهران ،خیابان آزادی ،میدان توحید ،خیابان پرچم شرقی،

 m.rezghi@faragostarh.comروبروی دانشگاه علمی کاربردی ،پالک  ،۱۰ساختمان
فراگستر
تهران ،میدان آرژانتین ،بلوار بیهقی ،پالک  ، 6نبش کوچه
info@durnegar.com

هشتم ،طبقه  ، 3واحد 9

 management@simava.comتهران ،خیابان دکتربهشتی ،خیابان شهید سرافراز ،خیابان
 sim.management@simava.comهفتم ،پالک  ،17ساختمان سیمآوا
kamali@sanat-amn.com

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،باالتر از بهشتی ،کوچه
شهرتاش ،ساختمان شماره 70

 afzalian@karatis.comتهران ،میدان توحید ،خ نصرت غربی ،پالک  ، ۵۶طبقه ۴

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 120ارتباط افزار افق
 121علوم سبز
 122ایده پردازان پرارین
123

124

125

سیستمهایهوشمند
و نوین ژیوار
پیشرو گستر رایانه
پارسیان
گروهمشاورانسامانه
هوشمند اریس

 126ورنا سیف در
 127آترابان سورین
128
129

فناوری اطالعات و
ارتباطات هستی
گسترش ارتباطات
زیرساخت غدیر

 130پارس جلفا
 131رایان کاران حامی
132

شهر هوشمند گیل
سا

 133آسان دید شهر امن

پوریا بایرامی
سید مرتضی
مهردانا

044

044

33379560

33379561

88638128

88009670
88025173

puriabairami@ofoghtech.ir

ارومیه ،خیابان خیام جنوبی ،کوچه سیزدهم ،مجتمع
خیام ،واحد شانزدهم

 farhangi@sgi.irتهران ،یوسفآباد ،میدان سلماس ،خیابان شهریار ،پالک49
perarinco.hoseiny@gmail.com

تهران ،خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز جنوبی ،گرمسار

علیرضا خزاعی

66766200

66763659

حسین عسکری

88912359

88612358

سیامک نیری

88502490

88502985

88353820-22

88330359

 ghanooni@eris.irتهران ،امیرآباد شمالی ،خیابان هفتم ،پالک  ،۳۳واحد ۷

44953535

44956630

 mirdehghanmehdi@yahoo.comتهران ،شهرک صنعتی صفادشت ،خیابان ،12پالک209

26652056

26652063

88992471-4

88992475

 info@hasti-itc.comتهران ،خیابان وصال شیرازی ،خیابان ایتالیا ،پالک31

88507740

88501856

 m.kamali@ghadirgroup.comتهران ،خیابان سهروردی شمالی ،کوچه زمانی ،پالک3

88674334

88664913

086

086

34451551

34451552

22141586-91

22149353

22278981

22270926

شرقی ،پالک  ،26واحد 20

 Info@utechiran.comتهران ،خیابان فرمانیه غربی ،پالک  ،۲۲۶واحد ۶۰۱
تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه شرقی،
 info@pishrorayaneh.comخیابان سهند ،کوچه متحیر غربی ،پالک ،33طبقه پنجم،
شماره14

محمدرضا قانونی
سید مهدی
میردهقان
علیرضا علی بیک
طهرانی
امید مهرگانی
محسن کمالی
ایگلی
محمد سید
جلیلی
محمد سلطانی نیا
رسول اصغری
عبدالحسین
پورممی شاهعلی

tehrani@atraban.com

info@parsdjulfa.com
info@rkhcorp.com
ra_asghari@rocketmail.com

تهران ،خیابان کالهدوز (دولت) ،خیابان محسنیان،
بن بست نگار ،پالک9

تهران ،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر غربی)،
مابین آفریقا و ولیعصر ،پالک  ، 283طبقه 5
تهران ،خیابان قائم مقام ،عد از چهار راه شهربانی ،جنب
بانک مهر ایران
تهران ،سعادت آباد ،ابتدای شهرک مخابرات ،ابتدای بلوار
پیام ،خیابان پیوند ،پیوند ششم ،پالک  ، 20واحد 2

 keyvanaryafar@gmail.comتهران ،بلوار میرداماد ،میدان مادر ،خیابان آزیتا ،کوچه
 hosseinpourmami@gmail.comدوم  ،پالک  ،1طبقه دوم ،واحد 3

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 134ارتباطات فرهنگ آزما اکبر عظیمی
135
136
137
138

فنی مهندسی فرا
دید افزار گستر
توسعه الکترونیک

81571

88989003

حامد عظیمی

77121923-6

77121927

info@fda.ir

جواد غالمرضائی

88688114-15

88688117

support@mahanelectronic.com

88732393

88736374

farid@tafegostar.com

بهنام دیوانی

88492731

88492706

info@dezhiran.com

مهدی جعفرزاده

88536910

ماهان
خدمات مهندسی فن فرید امیری
آوری های طیف
دژ ایرانیان کیسان
صنعت

 139سینا پرداز آپادانا
 140پردازش تصویر کمان

 info@azmagroup.irتهران ،خیابان زرتشت غربی ،پالک 86

هزاوهء

سید حسین
مفاخریان

88500261

sipnaco@gmail.com

88500263

info@kaman.ir

تهران ،جاده دماوند ،خیابان اتحاد ،خیابان افشاری ،پالکN13
تهران ،خیابان سعادت آباد ،پایین تر از میدان کاج،
کوچه  27شرقی ،پالک  ،1طبقه  ، 4واحد 13
تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان هویزه غربی،
پالک  ،120طبقه چهارم ،واحد7
تهران ،خیابان مطهری ،خیابان فجر ،کوچه نظری،
پالک  ،36واحد9
تهران ،ابتدای خیابان بهشتی ،خیابان سهند ،برج فراز،
طبقه2
تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان سهند ،خیابان
شهرتاش ،پالک  ،32طبقه پنجم

بین المللی ارتقای
مدیریت و مطالعات
141

نوآوری و فناوری
حفاظت الکترونیک و

نسیم توکل

88349388

88349389

n.tavakol@agkgroup.com

تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،نرسیده به خیابان شهید
بهشتی ،نبش کوچه کوشش ،پالک  ، 1واحد 2

مدیریت بحران و
احتمال خطر اتحاد
142
143

مهندسی توسعه
ارتباطات نوین آویژه
مهندسی ایمن راه
سازه داتیس

 144ایمن تصویر آوا
 145مهندسی اردال

علیرضا هدایتی
علی الهی فر
حمیدرضا کیوانفر

88566557

88566557

88566563

88566563

88981229
88963024
49075

محمد حسین

88727091

فتاپور

88710809

info@avijeit.ir

88951558

datis.its@gmail.com

43856786

imentasvirava@gmail.com

88727167

ardal@dpimail.net

تهران ،سعادت آباد ،بلوار دریا ،خیابان سردار دریا ،خیابان
شهید عباسی اناری ،پالک 40
تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان نادری ،بعد ازخیابان ایتالیا،
پالک  ،۲واحد ۳۰۸
تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از پل آزمایش ،نرسیده
به چهارراه آریافر ،ساختمان صنعت ،پالک  ،279واحد2
تهران ،خیابان خالد اسالمبولی (وزرا) ،خیابان پنجم،
پالک  ،23طبقه همکف

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

146

مهندسی رسام
تجارت ورنا

 147ساریاک
 148دلتا پارس کنترل
149
150
151

مهندسی بازرگانی
نورلندر تجهیزات
فناوران اطالعات و
ارتباطات محتسب
مهندسی آوا بصیر
رایانه

 152پارسان لین ارتباطات

نوید رحیمی

66947040

66947042

 info@rasamtejarat.irتهران ،خیابان توحید،خیابان پرچم ،پالک  ،41واحد1

حسین اشکنانی

88733812

88764455

 info@sariak.comتهران ،آپادانا ،خیابان نیلوفر ،خیابان  ،12پالک24

26201840

26202543

حمید رضا
عاصمی زواره
مجید پهلوان
علیرضا افشارپور
مهرداد اسماعیل
بیگی
مجید رئیسی
دهکردی

22222712

22229169

johari.norland@gmail.com

88774323

88774353

office@mohtasebco.ir

77200111

77278071

info@avabasir.ir

82200

88749505

m.raisi@parsonline.com

22222814

086

 153کهکشان رایانه الوند عباس هادی پور

32234770-1
34021446-7

154

155

افروز سازان جوان
ایرانیان
رهنمون فناوری
اطالعات

 156شاهین اطلس در
 157نت پرداز آذر
 158فوژان اکسوم

086
32241033

071

071

32302723

32354610

89340

88740890

مهران خانینژاد

88680317

88670317

مهدی پاشاپور

041

041

انباردان
آدریانا رفیعزاده

33371234-6

33371234-7

8581

8602463

بهروز جوانمردی

آیدین عدالت

فراهانی

 info@deltaparscontrol.comتهران ،بلوار آفریقا ،خیابان طاهری ،پالک 21
تهران ،بلوار میرداماد ،روبروی بانک مرکزی ،پالک ،157
طبقه دوم
تهران ،بلوار آفریقا ،نرسیده به چهارراه جهان کودک،
کوچه سپر ،پالک ،17طبقه2
تهران ،بزرگراه شهید باقری به سمت جنوب ،ابتدای
جانبازان(گلبرگ) ،پالک  ،173ساختمان آوا
تهران ،سهروردی ،خیابان هویزه غربی ،بین خیابان
قنبرزاده و صابونچی ،پالک194
اراک ،خیابان دکتر شریعتی ،حدفاصل میدان فرمانداری
 kranetco@gmail.comو میدان راه آهن ،نبش کوچه نجیمی ،پالک ،83
مجتمع کهکشان
شیراز ،ابتدای خیابان صورتگر(شهید فقیهی)،جنب موسسه
 afroozsazanco@yahoo.comمالی و اعتباری ثامن الحجج ،ساختمان نظر ،طبقه دوم،
واحد 3
 info@rahnamoon.irتهران ،خیابان مطهری ،خیابان علی اکبری ،پالک55
shapcotrading@yahoo.com
info@netpardazco.com
mona@fojhun.com

تهران ،سعادت آباد ،خیابان عالمهجنوبی ،خیابان26شرقی،
پالک ،14واحد 1غربی
تبریز ،چایکنار ،خیابان رضانژاد شمالی ،تقاطع دمشقیه،
عمارت مهرگان ،پالک ،162طبقه اول
تهران ،خیابان دکتر شریعتی ،نرسیده به دکتر بهشتی،
خیابان اندیشه یکم شرقی ،پالک  ،25ساختمان فوژان

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

159

160

کاوش داده پردازان
سفیر
پردازش سبز

 162رسام تجارت راش

164

مهندسی افرا دید
ایرسا
صدرا گستر سیستم
پایدار

 165نظارت گستر ایمن
166
167
168

حسام اسالمی

سامانههای هوشمند حجت تاجیک

 161تدبیر اندیشان درسا

163

تهران ،بعد از سه راه تهرانپارس ،بلوار شهید بابائیان،

مانا فراز پنداران ارتا
مهر
ایمن ارک سیستم

44223953

91005100

88794318

hossein@dorsaco.net

احمد ریاهی

77683868

77683878

 ceo@rashsystem.comتهران ،بهار جنوبی ،واحد 535

ابراهیم اعلمی

26409541

26409544

حسین طاهری

88454795

89786870

41217

41217

سوده مزجی

22695710

89789708

رضا ایزدی

88524129

88529785

65581240

65581240

43084

43084

74627000

22136904

imenaraco@gmail.com

88558005

88558580

info@gpavan.com

43479000

88513796

نشاطیه
محمدحسین
شانهساززاده

عبدالرضا حکیمی

محمدباقر عربلو

سازان آریا کلون

دریچه

 169یکتا فن کیمیا

ارشیا حکیمی

 170ایمن آرا پرشین

مرتضی حسینیه

172

فن اوران اطالعات
سیوان

44218025

تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای خیابان سازمان آب،

shpardazeh@gmail.com

خاورمیانه
مهندسی هوشمند

 171گنجینه پاوان

74347

77794094

 s.shayesteh@kdt.irخیابان پنجم شیدایی ،بن بست توانگری جنوبی
(چهارم جنوبی) ،پالک ۳

محمدعلی
گنجینه
محمد تقی خاکی

44248952

خیابان کوهدشت ،پالک  ،12طبقه اول شرقی
تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از میدان ونک ،خیابان
علیرضا دامن افشار ،پالک ،54طبقه سوم ،واحد4

 info@afradid.comتهران ،آفریقا ،خیابان ستاری ،پالک ،72طبقه دوم غربی
info@sgsp.ir

تهران ،سهروردی جنوبی ،خیابان حجازی ،خیابان ملک،
بن بست  ،پالک ،1طبقه ،3واحد7
تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان زینالی غربی ،پالک،108
طبقه اول

mazji@farazpendaran.com

تهران ،بلوار اندرزگو ،چیذر ،میدان ندا ،خیابان صالحی
جنوبی ،خیابان عسگری ،پالک ،4طبقه ،2واحد24

 r.izadi@imenarc.comتهران ،خیابان بهشتی ،نبش مفتح ،کوچه ،16پالک ،10واحد18
ceo@hesaco.ir
info@yaktafankimia.com

تهران ،مالرد ،محله ویالدشت ،خیابان گلستان دوم،
خیابان ویالدشت ،پالک ،0طبقه همکف
تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان میرزائی زینالی،
پالک ،108طبقه دوم غربی
تهران ،سعادت آباد ،میدان کتاب ،ابتدای بلوار کوهستان،
پالک ،6واحد4
تهران ،یوسف آباد ،خیابان ،13برج پرشیا ،پالک،37
طبقه ،2واحد22

 h.sahebi@cone.co.irتهران ،سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،پالک38

اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضاء اصلی

 173امن گستران حامی
174

راهبرد هوشمند
گرین

 175افزار ایمنی احصاء
176
177

سید محمد

88243677

22563292

info@amngostaran.com

کامبیز شاه نواز

88422825

88427668

info@greensmart.ir

علیرضا کشاورز

87700100

87700100

info@ehsaa.com

66949666

66914657

88321805-6

88301183

هادی میرشمسی

فر ایرانیان عصر

فرشید

پاسارگاد
فن آوران سپهر

جهانبخشی

ارتباط

علی بهیاری

تهران ،خیابان ستارخان ،خیابان حاجیپور امیر ،خیابان
کریمان ،پالک ،6طبقه همکف
تهران ،سهروردی شمالی ،کوچه قدس (اندیشه ،)2پالک،86
واحد9
تهران ،خیابان نلسون ماندال(جردن) ،باالتر از چهارراه ظفر ،بن
بست یک مرکزی ،پالک6

 farshid@fariran.coتهران ،خیابان توحید ،نبش کوچه حاج رضایی ،واحد ،7پالک75
 soufi.sepehrertebat@gmail.comتهران ،خیابان مطهری ،خیابان اورامان ،کوچه زاهدان ،پالک37

