اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضای اصلی
رديف

شماره

نام شركت

نام مدير عامل

شماره تلفن
88505013-15

شماره فكس

Email

88769521

mna@mna.ir
info@mna.ir

88786308

zakeri@didafzar.ir

88428521

Info@yousef-co.com
omid@yousef-co.ir

22064090

yavari@sazehayeamn
info@sazehayeamn.org
Amer_tabei@yahoo.com
faranegar@yahoo.com

1

/1الف تولیدی میکرو نرم افزار

مسعود شنتیایی

2

/2الف دید افزار سیستم

اکبر ذاکری

3

/3الف حفاظت الکترونیک عرفان

یوسف مصطفوی

4

/4الف سازه های امن

فیض اله یاوری

22366202

5

/5الف فرانگر الکترونیک

عامر تابعی

66439387

66420405

6

/6الف مهندسین نوین افزار رهگشا

محمد سهیل مظاهری

88283760
88500670

88283766

novinafzar@yahoo.com

7

/7الف توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

پرویز مقدسی

88751877

88529339

info@kharazmico.com

8

/8الف فراگسترپرشیا الکترونیک

فرزاد نوری

84315430
66573537-8

66921214

9

/9الف یکتا نگر ارتباطات اصفهان

محمد رجب زاده

66124978
0313

66921010
0313

4481088

2240133

10

/10الف ایران نارا

دکتر ساسان معدل

88743015

88756107

Moaddel@Irannara.com
clerk@irannara.com

11

/12الف طراحان ارتباط سبز

علی مسعودی

12

/13الف مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

ویدا سینا

22707970
88925950-53

22717855

TRH cctv@yahoo.com

13

/14الف حافظین ره آورد

حشمت اله بهادرى

88925943-50
66498185-6

88937658

rcii@rcii.ir

22277417

14

/15الف ایمن تدبیر پارس

جواد حسین پور

22909874-5
77615220

22909874
77684525

h.Bahadori@Hafezin.com
info@hafezin.com
info@itp-sec.com

15

/16الف آریا دژ نت

حمزه محمد حسینى

88215485-9

88215494

info@ariadezh.org
info@ariadezh.net

16

/22الف درب سازان ایمن فک

حامد رحمانی

27664000

داخلی5

88501455-7
88662211
88455823
88405620

info@faragostar-co.com
Info@yektacctv.com

imenfaac@yahoo.com
faacimen@yahoo.com

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضای اصلی
88919880

88919881

88931786

88931786

17

/25الف سکام سامانه الکترونیک

بهزاد قادری

18

/30الف فخر ایمن ساینا

حامد فخرى زاده مهابادى

19

/32الف کیمیا الکترونیک

علیرضا سرادارقندچی

22553632

20

/33الف دید بین پارس

مهرداد امیر اصالنى

88945691

21

/40الف فنى مهندسى ایمن گستر ساعى

محمد مهدى هجرى زاده

22

/44الف نیک آوا

معصومه نیکفر

23

/45الف مدامکار

فرخ مدنی

22578461
24553

66908882-3
8910206
89100
22894525-6
88099658

22578462
22553813

66908884

info@igs.co.ir

88888740

info@nikava.biz

22894721

modamkar@ymail.com

88569424

info@emenhesar.com
ehpsecurity@gmail.com
poyesh-aac@yahoo.com
info@nic-sa-pa.com
nicksazehpars@yahoo.com

24

/48الف ایمن حصار پویا

25

/50الف الکترونیک پویش

محمد رحیم ابو سعیدى

88526525

26

/51الف مهندسى نیک سازه پارس

سید داود باقرى

88312696

88312934

27

/53الف پرواز ارتباط کادوس

محمد مهدى نیک بین

28

/55الف مهندسى تنها پرداز غرب

بیتا بختیار

29

/57الف داده هاى رسا

کامران روحى

30

/58الف مهندسی بازرگانی اهتمام رایانه

احمد نیلفروشان دردشتی

31

/66الف رایان پویش همراه

داریوش رضوانی دهقی

32

/69الف ایمن سازان پیشرو

علیرضا صنعتکار

0341

Nikbin62@yahoo.com

2463708

88729100
88929200
82350000
88708356
88708362
88102518
88709436

info@kimiaelectronie.com
Mehrdad tab@yahoo.com

علیرضا قوام ملکی

88918354

manager@fakhrimen.ir
clerk@synaholding.ir

داخلی9
88916095

88570847
88539383

88852508

b.ghadery@hotmail.com
Secom@secom.ir
ghaderi-secom@outlook.com

88919772
داخلی4

info@Tpol.ir
info@tanhapardaz.com
bakhtiarbita@gmail.com
info@rasa.co.ir
ramin.roohi@rasa.co.ir

88929202

INFO@EHTEMAM.COM
m.nilforoushan@ehtemam.com

88708361

Info@rpc.ir
rayan_pouyesh@yahoo.com

88709437

sales@ispsecurity.org
Info@ispsecurity.org
Sanatkar@ispsecurity.com

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضای اصلی
33

/70الف تجارت الکترونیک عرش گستر

سعید صفوی

88349388

34

/73الف ارس نگاه آریا

هادی ذبحی

77926700

35

/75الف طلوع ایده و روش

مهدی ابراهیمیان

88312264

36

/79الف ایمن حفاظ هدایت

هدایت اله شرفی

37

/81الف پیشتازان ارتباط مجازی

عبدالعزیزدرویشی

38

/82الف فرایندتوسعه پاد

ارشداهلل نیکخواه بهرامی

39

/83الف طراحی و مهندسی پاناتین پارس

حسن روشن روان

40

/84الف سانا پژوهش گستر

یوسف ناصری

41

/88الف شارنور

عبدالرضا عزیزی

42

/89الف سیستم های حفاظتی جامع کیان

فرهنگ رضایی سمیع

43

/94الف فناوری پیشرومنش

روجانصر

44

/96الف صنایع آینده سازان فاطمی نوین

سمیرا رستمی

45

/99الف رهجویان کوثرمبین

عاطفه کریم زاده

0313

88310043
77926700
داخلی5
88312264
داخلی5
0313

etag@agkgroup.com
sale_agkgroup@yahoo.com
eag110@yahoo.com
Info@tolue.com
m.farzandeh@tolue.com
hedayat@hedayat-co.com

6253592-4
88580824

6254205
88085881

88580825
88054640-41

داخلی5
88034042

farayandetose@yahoo.com

88804646

88804646

info@panatin.com
panatinpars@gmail.com

0413
36379707-09
44617015-8
22914880
88755786
88755784
42850000
42850000
88731375
66739723

46

/100الف آریا الکترونیک ایران

ناصربابایی

47

/102الف کاربردالکترونیک در صنایع

مریم میرزائی

77338041-3
22820373

48

/105الف طلوع ایده پردیس

نیما احمدی

88312010

49

/106الف طلوع امین هوشمند ایرانیان

امیر سعید تدین

88311357

info@vcpco.com

0413
6379707

info@sa-ns.com

داخلی4
88043958
22911066
89774880

azizi@sharnoor.com
info@kiansecurity.com
farhang.r.samie@gmail.com

88755787

info@fpishro.com
r.nasr@fpishro.com

42850411

yazdanian@fatemico.ir

42850411

yazdanian@fatemico.ir

66739732

Behnam.normohamadi@yahoo.com
mohammad.rashidpour13@gmail.com

77141474
26110735
88312010
داخلی7
88528783

info@keds-co.com
info@toluetech.com
n.ahmadi@toluetech.com
saeed@tahasec.com

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضای اصلی
50

/111الف نارفوم کار

علیرضا اوجانی

51

/115الف سامان اندیشان آدورا

محمدعلی شخصیان

52

/116الف توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم

سیامک سیدحسینچی

53

/121الف شبکه ارتباطات آداک

غالمرضا رضایی

54

/125الف آریاوند

مسعود مجتهدی

55

/130الف طاق شیب تجهیز و توسعه

مزدک کولیوند

56

/137الف چشم انداز ارتباط

سید وحید مرتضوی

88527812-19
22510960

88527841-2

f.mazrooie@narfoamkar.com
info@narfoamkar.com

22867875
88614494-6

89772715

ali.shakhsian.com

88614493

Imeneghlim@gmail.com

88190736

88190737

info@adocnetwork.com
Nazarkhan@adocnetwork.com

88761416

M.mojtahedi@ariavand.ir
Ariavand.eng.co@gmail.com

88481288

88482426

mazdak.koolivand@gmail.com
tsttco@gmail.com

23630

23639

57

/139الف پارس آژیراک خاورمیانه

رضا اخوان صادقی

88933140

88948563

info@parsajirak.com

58

/140الف مظفر صنعت صبا

مجید مظفری

88807071

88801909

Info@msco-group.com

59

/149الف دانش افزار کاوش

محمد اصالنی

88401838

88459992

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

60

/150الف آژیرسازان ایران

فرهاد زواره ای

61

/151الف تحقیق و تولید قطعات الکترونیک تکتا

محمود کمانی

88763103-4
88055595

88757061

Ajirsazan@yahoo.com

88039763

Info@takta.com

62

/152الف محتسب

مجتبی افشارپور

63

/156الف ایمن گستر دریوک

علی کیان

88755483
88752483

88055580
88774323

88774354

88657806-7
026

88657805
026

32285006-9
22352247

32217411

Info@seco.ir
masomeh.alikhani@shashmandaz.com

Info@mohtaseb.com
A.kian@.igdco.com

22063114

Info@bonvancctv.net
Sales@bonvancctv.com
Info@mehrpardazhlborz.com

64

/157الف بنوان الکترونیک

فرید قدس

65

/164الف مهرپرداز البرز

رامین شریان دوست

22063145
86030788

88175934

66

/166الف ایمن تصویر ردکا

سید محمد میرمعزی

88902790

88902790

redka.itr@gmail.com

67

/169الف عامل چابک نگر

مهدی تذری

25810000

88814688

Admin@aac.ir

68

/170الف توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین

محمدرضا حبیبی کرهرودی

77620210

77620210

Segalco.info@gmail.com

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

69

/171الف مهندسی ویژن آرتاسیف

محمد حافظی
مشهدی

26205634-35
26707731

26205694

Sales@artasafe.ir

26708651

70

/175الف بهبد آسای گاما

ناصر افراسیابی

22883038

22883039

Naser@afrasiabi-trading.com

71

/179الف فرتاک گلوبال ویژن

سیدعباس هاشمیان

26651185

26651275

Abhashemian@yahoo.com

72

/180الف فوژان فراز

صمد نفیسی اصل

88835073

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

73

/181الف پیشتازان فن آوری طاها

امین فواگهی

74

/184الف تک الد

محمدرضا حیدری

75

/189الف توسعه فن آوری تژ برتر

افشین قاسمی

76

/190الف توسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه

سید جمال روحانی اصفهانی

77

/192الف سپهرصنعت هوشمندپاسارگاد

وحید عبدی

88836608
داخلی222
88838400
77623330
77623330

88833812
77623332

Info@betiss.com

88308564
88308546
88308566

88840257

Info@taklad.com

88842272
44058618

info@tezhbartar.biz
Afshinghasemi@gmail.com

22656500
22705098

22656500

Info@sepahanhamrah.com

22705098

v.abdi@sshp.ir

78

/193الف مهندسی کوثرشبکه نگار

حمید تیموری

88404110

88404731

Info@negarnetworks.com

79

/195الف طاها تجارت خاورمیانه

محسن گودرزی

22948908

22949337

Pro.tahacontrol@hotmail.com

80

/197الف مغناطیس

محمدمسعود اکبری

81

/199الف فرا حفاظ آموت

دنیا حسینی

66711913
86084743

66702734

info@magnetics.ir

82

/200الف سیستم های حمل و نقل و ارتباطات هوشمند

سیدمحمود سیادت موسوی

86083968
88735878

88792854

info@amootsec.com

88546028

Info@itspersia.com

83

/201الف آلونی سیستم

رضا مقدم اصل

42674

داخلی۵

Info@aloni-co.com

84

/203الف ایمن تیام سپاهان

ساسان خطامی مشهدی

95125125

95125

Sa.sepahan@yahoo.com

44050565
26119121

اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
لیست اعضای اصلی
0513

0513

Sales@shishechi.com

85

/209الف نسبی دربهای خودکار شیشه چی و شرکاء

هاشم شیشه چی

6517000

86

/210الف ایران شادوی

سید امیر مرتضوی

6518000
22829414

22829415

a.mortazavi@iranshadowy.co.ir

87

/211الف زیباسازه در نیک

هادی رضائی

8741

داخلی118

amirabbas.yavari@zibasaze.com

88

/212الف صنایع الکترونیک سامیا اندیش مهام

خدیجه صدری

66783650-52

66783649

Info@silexeg.com

89

/213الف پویا در گستر ایمن

زهرا مرزبان راد

22857126
77788830

22857119

dnobari@pooyadoor.ir

90

/214الف مهندسی بازرگانی امیدالکترونیک خاورمیانه

علی عامری

77788832

ali-ameri2003@yahoo.com
product-m@ffiran.com

91

/215الف گروه صنعت تانیش در

مهدی نجم آبادی

92

/216الف مهاد صنعت

علیرضا افشاری واال

93

/217الف آرش ترانس

محمدجوادسلیمی فر

94

/218الف پروشات در مرکزی

محمدحسن حالوی

95

/219الف سپیداک گستر کرج

رحیم جوادی صباحی

96

/220الف کاوش فراست رایان

میثم جورابچیان اصفهانی

97

/221الف کابوک سازان جنوب

آرش نظری

98

/222الف آ موج فرآیند

مهدی قندهاری

77788840
77788850

6514844

33116667
44279500-9
051

44201465
44201466
051

35413830-3

35413854

88793030

88887274

086

086

33553738
026

33553724

37360818

88750413

tanishdoor2@gmail.com
afshari.vala@gmail.com
info@arashtrans.com
info@proshutdoor.com

fariman200@gmail.com

88759287-8
yaser602001@yahoo.com

77066066

77066066

0713

0713

6315700
88342535-9

36315711
88342535-9

99

/225الف ایمن تصویر امرتات

مجید زارعی

88730451

86031063

imensys@yahoo.com

100

/228الف ایمن قشم آشنا

مهدیه سادات سعیدی فر

88333733

88333735

info@imenqeshm.com

101

/229الف پویش رایان داتیس

امین پورفتح اله

22566223

22769914

amin@datisint.com

hutte.casa94@gmail.com
Info@amoujgroup.com

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

102

/231الف هوشمند کرکره

مرتضی ساریانی تفرشی

103

/232الف هوشمندسازان بیتا

محمدرضا یعقوبی کیا

086

086

33553353
026

33553353

463203

89775434

hooshmandkerkereh@info.com

cutewall.sales@gmail.com

88287520
104

/234الف دورنگر افزار گستر ایرانیان

سیامک یاسی

88539530

88539535

info@durnegar.com

105

/235الف سیماوا

خسرو توانا

88506710

88736645

management@simava.com
sim.management@simava.com

106

/236الف فن آوران صنعت امن الکترونیک

یوسف کمالی زارع

88173007

88532547

kamali@sanat-amn.com

107

/237الف شهرامن مغناطیس کاران

محمدایمان افضلیان

108

/239الف ارتباط افزار افق

پوریا بایرامی

49246000
044

49246130
044

afzalian@karatis.com

33379560

109

/241الف علوم سبز

مسعود فرهنگی

88638128

33379561
88009670

110

/242الف ایده پردازان پرارین

علیرضا خزاعی

66766200

88025173
66763659

puriabairami@ofoghtach.ir
farhangi@sgi.ir
perarinco.hoseiny@gmail.com

