
مهندسی حریق: زمینه و رسته

(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)

Emailشماره فكسشماره تلفننام مديرنام شركترديف

366908884info@igs.co.ir-66908882محمد مهدى هجرى زادهمهندسى ایمن گستر ساعى1

4446437144465971Amnafarin@yahoo.comجمشید حسن پورامن آفرین پروژه2

4254388310043etag@agkgroup.comسعید صفویتجارت الکترونیک عرش گستر3
sale_agkgroup@yahoo.com

889774880info@kiansecurity.com-44381657فرهنگ رضایی سمیعسیستم های حفاظتی جامع کیان4
farhang.r.samie@gmail.com

23-44618320غالمرضا شیرزادگروه توسعه فناوری ناران5
44618323

8داخلی
office@naran.ir

2282037326132546info@keds.co.irمریم میرزائیکاربرد الکترونیک در صنایع6

2info@narfoamkar.com-1988527841-88527812علیرضا اوجانینارفوم کار7

688614493Imeneghlim@gmail.com-88614494سیامک سید حسینچیتوسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم8

8819073688190737info@adocnetwork.comغالمرضا رضائیفنی مهندسی شبکه ارتباطات آداک9
Nazarkhan@adocnetwork.com

مزدک کولیوندطاق شیب تجهیز و توسعه10
083

37280350
4mazdak.koolivand@gmail.comداخلی

tsttco@gmail.com

2363023639Info@chashmandaz.comیاسر موذن زادهچشم انداز ارتباط11

2670042126700451Karafire.com@gmail.comمهیار مشایخی نظام آبادیکارا ارتباطات هوشمند آسیا12

488757061Ajirsazan@yahoo.com-88763103فرهاد زواره ایآژیرسازان ایران13
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(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)

محمود کمانی(تکتا)تحقیق و تولید قطعات الکترونیک14
88055595

88055580
88039763Info@takta.com

حسین روشن روانبست آالرم15
88807268

88808165
88808463Info@bestalarm.ir

h.roshan@bestalarm.ir

محمد حافظی مشهدیمهندسی ویژن آرتاسیف16
26205634-35

26707731
26205694Sales@artasafe.ir

2665118526651275Abhashemian@yahoo.comسیدعباس هاشمیانفرتاک گلوبال ویژن17

محمدرضا حیدریتک الد18
88308564

88308546
88840257Info@taklad.com

سید جمال روحانی اصفهانیتوسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه19
26119121

22656500
22656500Info@sepahanhamrah.com

2270509822705098v.abdi@sshp.irوحید عبدیسپهرصنعت هوشمندپاسارگاد20

دنیا حسینیفرا حفاظ آموت21
86084743

86083968
88792854info@amootsec.com

8891235988612358Info@urechiran.comحسین عسکریسیستم های هوشمند و نوین ژیوار22

2665205626652063tehrani@atraban.comعلیرضا علی بیک طهرانیآترابان سورین23

2227898122270926keyvanaryafar@gmail.comکیوان آریا فرآسان دید شهر امن24

88536910sipnavo@gmail.comمهدی جعفرزادهسینا پرداز آپادانا25

محمد حسین فتاپورمهندسی اردال26
88727091

88710809
88727167ardal@dpimail.net

2620184026202543info@deltaparscontrol.comحمید رضا عاصمی زوارهدلتا پارس کنترل27
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حجت تاجیک نشاطیهسامانه های هوشمند پردازش سبز28
44218025

44248952
44223953shpardazeh@gmail.com

7768386877683878ceo@rashsystem.comاحمد ریاهیرسام تجارت راش29

8855800588558580info@gpavan.comمحمدعلی گنجینهگنجینه پاوان30

8824572488245723info@ArshiaElco.comعباس یاریارشیا الکا31

سیده سعیده هاشمى تکلیمىفنى و مهندسى هوش سیستم گیل32
0133

33262948

0133

33262948
Nsr_co@yahoo.com
info@isg-co.com

388766462info@speer.ir-88539440فرزین جهانگیریرهاورد اسپیر صنعت33

8861216188612162info@namad.co.irرضوان آقا داداشیفن آوری اطالعات نماد34

2229902022287885info@samaneamn.comآرزوخداوردیسامانه امن آریا35

مهران وفاخواهپیراپاد آپادانا36
0313

6205780
pirapad.fire@yahoo.com

4443456944434569info@sadeind.comسعیدسخاییپیشروصنعت سده37
info@sade.co.com

لیال پورلطفعلیداده پردازان لوتوس آریا38
026

32744290

026

32744185
lotusaria.co@gmail.com

2284946726701209support@avandenergy.comسید علی اکبریآوند انرژی ارتباط39

388486081info@hnaco.ir-88486081رحمان عطاءالهیهیربدان نوین اندیش40
r_ataolahi@hitmail.com

طراحان نوین راهکار41
سید حامد

 نور حسینی
8602034788837820Info@asec-int.com

h.nourhosseini@gmail.com
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محمد ترکمندیسامانه های هوشمند راه ابریشم42

88821010

88824245
88862511Info@ariscom.ir

2287789289777891Asafire.co@gmail.comجهانگیر وثوقآراد ساختمان آبان43

سعید احمدی قرامحمدیآتش پاد پارس44
44200418

44200425
66647038Saeedahmadi2660@gmail.com

atashpadpars@gmail.com

188811829f.farman@partnetwork.ir-88302380فرخ فرمانپارت شبکه پرداز بامداد45

info@partnetwork.ir

مجید طالبی فراهانیتأمین گستر ناجی46
26404045-6

22920025-6
22920027Info@tgnit.ir

سارا سادات موسویمایا الکترونیک لیان47
26314129-30

22337916-22
26314129Info@lianelectronic.com

اکبر جمالی کالکیگستره امن نگاه48
011

33305268

011

33305267

امیرحسین رستمیانامیر علم و صنعت دامغان49
023

35245029
eye24@chmail.ir

8855852088558520controlafzaramirkabir@gmail.comامیر سعادت خواهکنترل افزار امیر کبیر50

7791909889786223farahani.sf68@gmail.comبهزاد فراهانیتوسعه حفاظت رابین الکترونیک51

داود نجفی رادمهندسی مثلث آتش پارس52
031

34369003

031

33458489
m.fire125@yahoo.com

1086046433info@cybrsec.ir-86046508سعید بخشایشی خانیکیفناوران توسعه امن ناجی53

عبداله فتوتپترو دید هومان ستاره54
0773

7320679

0773

7320679
fotovat@petrodid.com

پدرام صباغیان پی ردمهندسی نگاه و نظارت امن رایا55
22551764

40227224
22782385sales@rayasecurity.com

احمد مرادی مهررهیاب بستر جلگه56
061

36374487

061

36374487
a.m_201531@yahoo.com
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غالمرضا قاسمی آهنگر کالئیرسا ارتباطات صفه57
011

42727

011

42200847
info@rasaphone.com

4447018146132186info@rasamechanic.comفرشاد بنای خوئیالکتریک رسا مکانیک58

31323331643132330574samahooshmand.co@gmail.comصادق شجاعی مهرسما هوشمند ایرانیان59

سید مصطفی دستمال چیانراهبران ایمنی اعتماد کویر60
03535248092

03535248094

03535248092

03535248094
ceo@etemad.co.ir

حسین عسکریطراحی و مهندسی آریا الکترونیک فرهمند61
26411781

26410785

26411781

26410785
h.askari@aryaelectronic.com

6657481766574817dariya@faragostar-co.comحامد محمدی تهرانیژیوار فراگستر داریا الکترونیک62
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