زمینه و رسته :مدیریت هوشمند ترافیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
نام شركت

رديف

نام مدير

1

دید افزار سیستم

اکبر ذاکری

2

فخر ایمن ساینا

حامد فخرى زاده مهابادى

3

ایمن سازان پیشرو

علیرضا صنعتکار

شماره تلفن

شماره فكس

88662211

88786308

22578461
24553
88102518
88709436

22578462
88709437

Email
zakeri@didafzar.ir
info@saynaholding.ir
manager@fakhrimen.ir
Info@ispsecurity.org
Sanatkar@ispsecurity.com
etag@agkgroup.com
sale_agkgroup@yahoo.com

4

تجارت الکترونیک عرش گستر

سعید صفوی

42543

88310043

5

چشم انداز ارتباط

یاسر موذن زاده

23630

23639

6

دانش افزار کاوش

محمد اصالنی

54037000

54037088

m.lolachi@dfzco.com
info@dfzco.com

7

تحقیق و تولید قطعات الکترونیک(تکتا)

محمود کمانی

88039763

Info@takta.com

8

توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین

محمدرضا حبیبی کرهرودی

77620210

77620210

Segalco.info@gmail.com

9

فرتاک گلوبال ویژن

سیدعباس هاشمیان

26651185

26651275

Abhashemian@yahoo.com

77623332

Info@betiss.com

88792854

info@amootsec.com

88546028

Info@itspersia.com
amin@datisint.com
datis@datisint.com
mkarimi@pars-e.com

88055595
88055580

77623330

 10پیشتازان فن آوری طاها

امین فواکهی

 11فرا حفاظ آموت

دنیا حسینی

 12سیستم های حمل و نقل و ارتباطات هوشمند

سید محمود سیادت موسوی

88735878

 13پویش رایان داتیس

امین پورفتح اله

22566223

77391458

 14پارس ارتباط افزار

مجید کریمی

89395

88504887

77623330
86084743
86083968

Info@chashmandaz.com
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(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
 15علوم سبز

مسعود فرهنگی

 16فناوری اطالعات و ارتباطات هستی

امید مهرگانی

 17رایان کاران حامی

محمد سلطانی نیا

88638128

88009670
88025173

farhangi@sgi.ir
info@hasti-itc.com

88992471-4

88992475

086

086

34451551

34451552

 18آسان دید شهر امن

کیوان آریا فر

22278981

22270926

keyvanaryafar@gmail.com

 19خدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها

فرید امیری هزاوهء

88732393

88736374

farid@tafegostar.com

 20دژ ایرانیان کیسان صنعت

بهنام دیوانی

88492731

88492706

info@dezhiran.com

 21سینا پرداز آپادانا

مهدی جعفرزاده

88536910

 22پردازش تصویر کمان

سید حسین مفاخریان

88702070

 23مهندسی ایمن راه سازه داتیس

علی الهی فر

info@rkhcorp.com

sipnavo@gmail.com
88725018

info@kaman.ir

88951558

datis.its@gmail.com

 24دلتا پارس کنترل

حمید رضا عاصمی زواره

26201840

26202543

info@deltaparscontrol.com

 25مهندسی آوا بصیر رایانه

مهرداد اسماعیل بیگی

77200111

77278071

info@avabasir.ir

 26سامانههای هوشمند پردازش سبز

حجت تاجیک نشاطیه

44223953

shpardazeh@gmail.com

 27ایمن ارک سیستم خاورمیانه

رضا ایزدی

88524129

88529785

r.izadi@imenarc.com

 28فن اوران اطالعات سیوان

محمد تقی خاکی

43479000

88513796

h.sahebi@cone.co.ir

 29راهبرد هوشمند گرین

کامبیز شاه نواز

88422825

88427668

info@greensmart.ir

 30افزار ایمنی احصاء

علیرضا کشاورز

87700100

87700100

info@ehsaa.com

88981229
88963024

44218025
44248952
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 31فر ایرانیان عصر پاسارگاد

فرشید جهانبخشی

66949666

66914657

farshid@fariran.co

 32سامانه های هوشمند سانیار

داود ابراهیمی

88217405

88055504

commercial@suniyar.com

 33ارشیا الکا

عباس یاری

88245724

88245723

info@ArshiaElco.com

 34رهاورد اسپیر صنعت

فرزین جهانگیری

88539440-3

88766462

info@speer.ir

 35تاجران جاده ابریشم

امیرحسین اشعری

22916724

info@jadeabrisham.com

 36برنا حفاظت کیش

سیدمحمود پزشکی طوسی

 37حفاظ گستر صبا

مصطفی کرک آبادی

 38دیدبان ارک آوا

مرتضی ایزدی دستنائی

 39سامانه های هوشمند راه ابریشم

محمد ترکمندی

 40فرا به کاران تصویر هفتم

بابک مکاری اقدم

 41فناوران شبکه امن مارلیک

سید هاتف برادارن قوامی

 42تأمین گستر ناجی

مجید طالبی فراهانی

26404207
22916725
22890692
22890693
36243100
36268638

22890693
36276632

Mohtasham111@yahoo.com
info@borna-security.com
Saba36243100@gmail.com
hefaz3100@gmail.com

88529785

naimi@didarc.com

88862511

Info@ariscom.ir

77500008

44621778

Info@farabak.com

013

021

33335874
26404045-6

89780606

88535400
88821010
88824245

Info@marliksec.com

22920027

Info@tgnit.ir

 43دناوب

عبدالرضا زمینی

88992471-4

88992475

info@denaweb.co.ir

 44بهران پارسیان غرب زاگرس

حامد مدنی پور

88832839

88832839

karimi@behranparsian.com

 45گستره امن نگاه

اکبر جمالی کالکی

011

011

33305268

33305267

 46کنترل افزار امیر کبیر

امیر سعادت خواه

88558520

88558520

22920025-6

controlafzaramirkabir@gmail.com
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 47فناوران توسعه امن ناجی

سعید بخشایشی خانیکی

 48پترو دید هومان ستاره

عبداله فتوت

 49مهندسی نگاه و نظارت امن رایا

پدرام صباغیان پی رد

 50رسا ارتباطات صفه

غالمرضا قاسمی آهنگر کالئی

 51سپهر آرتان اکسین

امجد منصوری کیا

 52افزار نوآوران صبا

سید امیر
شهرام سلیمانی

 53سما هوشمند ایرانیان

صادق شجاعی مهر

 54شناسایی هوشمند الگوهای بصری شرق قومس

حسین خسروی

 55ژیوار فراگستر داریا الکترونیک

حامد محمدی تهرانی

86046508-10

86046433

0773

0773

7320679
22551764

7320679
22782385

40227224
011

011

42727
061

42200847
061

34459159

34459159

28121

28121

3132333164

3132330574

023

023

32300204

32300204

66574817

66574817

info@cybrsec.ir
fotovat@petrodid.com
sales@rayasecurity.com
info@rasaphone.com
amjad.mansourikia@yahoo.com
info@besam.ir
samahooshmand.co@gmail.com
info@shahaab-co.com
dariya@faragostar-co.com

