زمینه و رسته :سیستم های هوشمند ساختمان
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
نام مدير

رديف نام شركت

Email

شماره تلفن

شماره فكس

88283760

88283766

novinafzar@yahoo.com

88919880

88919881

88931786

88931786

Secom@secom.ir
ghaderi-secom@outlook.com

22894525-6

22894721

modamkar@ymail.com

26760391

info@emenhesarpouya.com

44464371

44465971

Amnafarin@yahoo.com

88043958

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

1

مهندسی نوین افزار رهگشا

محمد سهیل مظاهری

2

سکام سامانه الکترونیک

بهزاد قادری

3

مدامکار

فرخ مدنی

4

ایمن حصار پویا

رضا جعفری

5

امن آفرین پروژه

جمشید حسن پور

6

شارنور

عبدالرضا عزیزی

44617015-8

7

سیستم های حفاظتی جامع کیان

فرهنگ رضایی سمیع

44381657-8

89774880

8

کاربرد الکترونیک در صنایع

مریم میرزائی

22820373

26132546

info@keds.co.ir

9

توسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم

سیامک سید حسینچی

88614494-6

88614493

Imeneghlim@gmail.com

88190736

88190737

info@adocnetwork.com
Nazarkhan@adocnetwork.com

داخلی4

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

23639

Info@chashmandaz.com

 10فنی مهندسی شبکه ارتباطات آداک

غالمرضا رضائی

 11طاق شیب تجهیز و توسعه

مزدک کولیوند

 12چشم انداز ارتباط

یاسر موذن زاده

26760391
26760399

083
37280350
23630

زمینه و رسته :سیستم های هوشمند ساختمان
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
 13دانش افزار کاوش

محمد اصالنی

54037000

54037088

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

 14آژیرسازان ایران

فرهاد زواره ای

88763103-4

88757061

Ajirsazan@yahoo.com

 15تحقیق و تولید قطعات الکترونیک(تکتا)

محمود کمانی

88039763

Info@takta.com

 16ایمن تصویر ردکا

سید محمد میرمعزی

88902790

redka.itr@gmail.com

 17بست آالرم

حسین روشن روان

88808463

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

 18توسعه صنعت ارتباطات سگال نوین

محمدرضا حبیبی کرهرودی

77620210

77620210

Segalco.info@gmail.com

 19فرتاک گلوبال ویژن

سیدعباس هاشمیان

26651185

26651275

Abhashemian@yahoo.com

 20فوژان فراز

صمد نفیسی اصل

88836608

88835073

 21توسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه

سید جمال روحانی اصفهانی

داخلی222
26119121

88833812

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

22656500

Info@sepahanhamrah.com

 22سپهرصنعت هوشمندپاسارگاد

وحید عبدی

22705098

22705098

v.abdi@sshp.ir

 23مهندسی کوثرشبکه نگار

حمید تیموری

88404110

88404731

Info@negarnetworks.com

 24فرا حفاظ آموت

دنیا حسینی

88792854

info@amootsec.com

 25سیستم های حمل و نقل و ارتباطات هوشمند

سید محمود سیادت موسوی

88546028

Info@itspersia.com

88055595
88055580
88902790
88807268
88808165

22656500

86084743
86083968
88735878

زمینه و رسته :سیستم های هوشمند ساختمان
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
53862

 26فراگستر هوشمند دانا

مهدی رزقی

 27علوم سبز

مسعود فرهنگی

88638128

66124978
88009670
88025173

m.rezghi@faragostarh.com
farhangi@sgi.ir

 28سیستم های هوشمند و نوین ژیوار

حسین عسکری

88912359

88612358

Info@urechiran.com

 29آترابان سورین

علیرضا علی بیک طهرانی

26652056

26652063

tehrani@atraban.com

 30فناوری اطالعات و ارتباطات هستی

امید مهرگانی

88992471-4

88992475

info@hasti-itc.com

 31ارتباطات فرهنگ آزما

اکبر عظیمی

81571

88989003

info@azmagroup.ir

 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

 34فنى و مهندسى هوش سیستم گیل

سیده سعیده هاشمى تکلیمى

0133

0133

33262948

33262948

Nsr_co@yahoo.com
info@isg-co.com

 35رهاورد اسپیر صنعت

فرزین جهانگیری

88539440-3

88766462

info@speer.ir

 36فن آوری اطالعات نماد

رضوان آقا داداشی

88612161

88612162

info@namad.co.ir

 37سامانه امن آریا

آرزوخداوردی

22299020

22287885

info@samaneamn.com

 38برنا حفاظت کیش

سیدمحمود پزشکی طوسی

22890693

Mohtasham111@yahoo.com
info@borna-security.com

22890692
22890693

زمینه و رسته :سیستم های هوشمند ساختمان
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)
88821010

88862511

Info@ariscom.ir

44621778

Info@farabak.com
Asafire.co@gmail.com
Info@atrinaco.ir
marketing@atrinaco.ir

 39سامانه های هوشمند راه ابریشم

محمد ترکمندی

 40فرا به کاران تصویر هفتم

بابک مکاری اقدم

77500008

 41آراد ساختمان آبان

جهانگیر وثوق

22877892

89777891

 42مهندسان مشاور اتوماسیون ساختمان آترینا

سیف اله نیکنامی

22694679

22694679

22208207

داخلی3

 43ایمن نگاه هوشمند پایا

علی خندانی بجمعه

66905153

66422399

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

 44آتی ایمن دید گستر

محمدرضا یعقوبی شریف

76701549

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

 45دورنیک اندیشان رسا

مهدی شیرمحمدعلی

88987332

88994758

Info@rasaeng.com
mehdicsm@gmail.com

 46مهندسی پایاتدبیر پاکان

وحیدرضا سپهری

41768000

41768104

Info@payatadbir.com
office.manager@payatadbir.com

 47تأمین گستر ناجی

مجید طالبی فراهانی

22920027

Info@tgnit.ir

 48البرز صنعت مبنا

سید نوید سیدی

44053033

44052456

seyedi.navid@gmail.com

 49صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

رامین عالمیان راد

41705

 50دناوب

عبدالرضا زمینی

 51گستره امن نگاه

اکبر جمالی کالکی

88824245

77294682
77741406

26404045-6
22920025-6

88992471-4

88992475

011

011

33305268

33305267

info@denaweb.co.ir

زمینه و رسته :سیستم های هوشمند ساختمان
(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)

 52امیر علم و صنعت دامغان

امیرحسین رستمیان

023

eye24@chmail.ir

35245029

 53کنترل افزار امیر کبیر

امیر سعادت خواه

88558520

88558520

controlafzaramirkabir@gmail.com

 54دلتا پارس کنترل

حمید رضا عاصمی زواره

26201840

26202543

info@deltaparscontrol.com

 55مهندسی بازرگانی نورلندر تجهیزات

مجید پهلوان

22229169

johari.norland@gmail.com

 56فناوران توسعه امن ناجی

سعید بخشایشی خانیکی

86046508-10

86046433

info@cybrsec.ir

 57زیبا صنعت هرمز

ایرج ژیان مهر

44121449

44121449

zhyanmehr@gmail.com

 58پترو دید هومان ستاره

عبداله فتوت

0773

0773

7320679

7320679

22222712
22222814

fotovat@petrodid.com

