زمینه و رسته :طراحی تولید اجرا حفاظت الکترونیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
رديف

نام مدير

نام شركت

شماره تلفن

شماره فكس

Email

88769521

mna@mna.ir
info@mna.ir

66908884

info@igs.co.ir

88919772

info@tanhapardaz.com
bakhtiarbita@gmail.com

42543

88310043

etag@agkgroup.com
sale_agkgroup@yahoo.com

88580824

88085881

88591102

داخلی5

info@vcpco.com
e.khani@vcpco.com

26132546

info@keds.co.ir

88505013-15

1

تولیدی میکرو نرم افزار

مسعود شنتیایی

2

مهندسى ایمن گستر ساعى

محمد مهدى هجرى زاده

3

مهندسى تنها پرداز غرب

بیتا بختیار

4

تجارت الکترونیک عرش گستر

سعید صفوی

5

پیشتازان ارتباط مجازی

عبدالعزیزدرویشی

6

کاربرد الکترونیک در صنایع

مریم میرزائی

22820373

7

نارفوم کار

علیرضا اوجانی

88527812-19

88527841-2

8

توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم

سیامک سید حسینچی

88614494-6

88614493

Imeneghlim@gmail.com

9

چشم انداز ارتباط

یاسر موذن زاده

23630

23639

Info@chashmandaz.com

 10آژیرسازان ایران

فرهاد زواره ای

88763103-4

88757061

Ajirsazan@yahoo.com

 11تحقیق و تولید قطعات الکترونیک(تکتا)

محمود کمانی

88039763

Info@takta.com

 12بست آالرم

حسین روشن روان

88808463

Info@bestalarm.ir
h.roshan@bestalarm.ir

 13توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین

محمدرضا حبیبی کرهرودی

77620210

77620210

Segalco.info@gmail.com

 14بهبد آسای گاما

ناصر افراسیابی

22883038

22854859

naserafra43@gmail.com

88501455-7
66908882-3
88852508
88918354

88055595
88055580
88807268
88808165

info@narfoamkar.com

زمینه و رسته :طراحی تولید اجرا حفاظت الکترونیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
 15فرتاک گلوبال ویژن

سیدعباس هاشمیان

 16فوژان فراز

صمد نفیسی اصل

 17پیشتازان فن آوری طاها

امین فواکهی

 18توسعه صنعت ارتباطات موج بران

علیرضا دوستدار

 19فرا حفاظ آموت

دنیا حسینی

20
21

صنایع الکترونیک
سامیا اندیش مهام
مهندسی بازرگانی
امیدالکترونیک خاورمیانه

خدیجه صدری
علی عامری

26651185

26651275

Abhashemian@yahoo.com

88836608

88835073

داخلی222
77623330

88833812

Info@simaran.com
houshangtehrani-t@simaran.net

77623332

Info@betiss.com

89787405

Mb.mojbaran@gmail.com

88792854

info@amootsec.com

66783649

Info@silexeg.com

77788832

ff.v2.omid@gmail.com

77623330
77283942
86084743
86083968
66783650-52
77788830
77788840
086

086

33553738

33553724

22566223

77391458

amin@datisint.com
datis@datisint.com

89395

88504887

mkarimi@pars-e.com

044

044

33379560

33379561
88009670

 22پروشات در مرکزی

محمدحسن حالوی

 23پویش رایان داتیس

امین پورفتح اله

 24پارس ارتباط افزار

مجید کریمی

 25ارتباط افزار افق

پوریا بایرامی

 26علوم سبز

مسعود فرهنگی

88638128

 27آترابان سورین

علیرضا علی بیک طهرانی

 28فناوری اطالعات و ارتباطات هستی

امید مهرگانی

88025173

info@proshutdoor.com

puriabairami@ofoghtech.ir
farhangi@sgi.ir

26652056

26652063

tehrani@atraban.com

88992471-4

88992475

info@hasti-itc.com

زمینه و رسته :طراحی تولید اجرا حفاظت الکترونیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
88674334

88664913

info@parsdjulfa.com

22149353

ra_asghari@racketmail.com
info@fda.ir

 29پارس جلفا

محمد سید جلیلی

 30شهر هوشمند گیل سا

رسول اصغری

22141586-91

 31فرا دید افزار گستر

حامد عظیمی

77121923-6

77121927

 32خدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها

فرید امیری هزاوهء

88732393

88736374

farid@tafegostar.com

 33دژ ایرانیان کیسان صنعت

بهنام دیوانی

88492731

88492706

info@dezhiran.com

 34سینا پرداز آپادانا

مهدی جعفرزاده

88536910

 35مهندسی رسام تجارت ورنا

نوید رحیمی

66947040

66947042

 36مهندسی آوا بصیر رایانه

مهرداد اسماعیل بیگی

77200111

77278071

 37نت پرداز آذر

مهدی پاشاپور انباردان

041

041

33371234-6

33371234-7

 38کاوش داده پردازان سفیر

حسام اسالمی

74347

77794094

s.shayesteh@kdt.ir

 39سامانههای هوشمند پردازش سبز

حجت تاجیک نشاطیه

44223953

shpardazeh@gmail.com

 40شبکه پردازان ریتون

سید مهدی میرحسینی نیری

91003355

44218025
44248952

sipnavo@gmail.com

info@avabasir.ir
info@netpardazco.com

mirhosseini@reyton.net

 41تدبیر اندیشان درسا

محمدحسین شانهساززاده

91005100

88794318

hossein@dorsaco.net

 42رسام تجارت راش

احمد ریاهی

77683868

77683878

ceo@rashsystem.com

 43مانا فراز پنداران ارتا مهر

سوده مزجی

22695710

89789708

mazji@farazpendaran.com

زمینه و رسته :طراحی تولید اجرا حفاظت الکترونیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
 44ایمن آرا پرشین

مرتضی حسینیه

74627000

22136904

imenaraco@gmail.com

 45فن اوران اطالعات سیوان

محمد تقی خاکی

43479000

88513796

h.sahebi@cone.co.ir

 46امن گستران هادی

سید محمد هادی میرشمسی

88243677

22563292

info@amngostaran.com

 47راهبرد هوشمند گرین

کامبیز شاه نواز

88422825

88427668

info@greensmart.ir

 48افزار ایمنی احصاء

علیرضا کشاورز

87700100

87700100

info@ehsaa.com

 49رهاورد اسپیر صنعت

فرزین جهانگیری

88539440-3

88766462

info@speer.ir

 50سامانه امن آریا

آرزوخداوردی

22299020

22287885

info@samaneamn.com

 51دیدبان ارک آوا

مرتضی ایزدی دستنائی

88535400

88529785

naimi@didarc.com

 52سامانه های هوشمند راه ابریشم

محمد ترکمندی

88862511

Info@ariscom.ir

 53فرا به کاران تصویر هفتم

بابک مکاری اقدم

77500008

44621778

Info@farabak.com

 54ایمن نگاه هوشمند پایا

علی خندانی بجمعه

66905153

66422399

Info@payatel.com
Ali.khandani@hotmail.com

 55آتی ایمن دید گستر

محمدرضا یعقوبی شریف

76701549

Info@atiimendidgostar.com
ati.imen@gmail.com

 56پژوهش و توسعه ناجی

مهدی سید هاشمی

88676160

88676165

Researchdep@nrdc.ir

 57پارت شبکه پرداز بامداد

فرخ فرمان

88302380-1

88811829

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

88821010
88824245

77294682
77741406

زمینه و رسته :طراحی تولید اجرا حفاظت الکترونیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
 58تأمین گستر ناجی

مجید طالبی فراهانی

 59تک توان ویژن شرق

اکبر امانی

 60آ موج فرآیند

مهدی قندهاری

 61ایمن تصویر امرتات

مجید زارعی

 62دناوب

عبدالرضا زمینی

 63گستره امن نگاه

اکبر جمالی کالکی

 64کنترل افزار امیر کبیر

امیر سعادت خواه

 65فناوران توسعه امن ناجی

سعید بخشایشی خانیکی

 66پترو دید هومان ستاره

عبداله فتوت

 67رهیاب بستر جلگه

احمد مرادی مهر

 68رسا ارتباطات صفه

غالمرضا قاسمی آهنگر کالئی

 69سپهر آرتان اکسین

امجد منصوری کیا

 70افزار نوآوران صبا
 71سما هوشمند ایرانیان

سید امیر
شهرام سلیمانی
صادق شجاعی مهر

26404045-6

22920027

Info@tgnit.ir

22849500

89776960

info@taktavan.com
amani_tacom@yahoo.com

88342535-9

88342535-9

88730451

86031063

imensys@yahoo.com

88992471-4

88992475

info@denaweb.co.ir

011

011

33305268

33305267

88558520

88558520

controlafzaramirkabir@gmail.com

86046508-10

86046433

info@cybrsec.ir

0773

0773

7320679
061

7320679
061

36374487
011

36374487
011

42727
061

42200847
061

34459159

34459159

28121

28121

3132333164

3132330574

22920025-6

Info@amoujgroup.com

fotovat@petrodid.com
a.m_201531@yahoo.com
info@rasaphone.com
amjad.mansourikia@yahoo.com
info@besam.ir
samahooshmand.co@gmail.com

زمینه و رسته :طراحی تولید اجرا حفاظت الکترونیک
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)

 72راهبران ایمنی اعتماد کویر

سید مصطفی دستمال چیان

 73فنی مهندسی مگا صنعت جنوبشرق کارمانیان

محمدحسین نیریزی زرندی

03535248092

03535248092

03535248094
0343605

03535248094

03432473969

3432449752

ceo@etemad.co.ir
megasanaths@gmail.com

 74مهندسی توسعه ارتباطات کارآفرین رایکا

میثم آشوری

66932839

66932839

meysam.ashori@gmail.com

 75ژیوار فراگستر داریا الکترونیک

حامد محمدی تهرانی

66574817

66574817

dariya@faragostar-co.com

