
سیستم های هشدار دهنده: زمینه و رسته
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Emailشماره فكسشماره تلفننام مديرنام شركترديف

8828376088283766novinafzar@yahoo.comمحمد سهیل مظاهریمهندسی نوین افزار رهگشا1

فرزاد نوریفراگسترپرشیا الکترونیک2
66573537-8

66124978
66124978info@faragostar-co.com

988215494info@ariadezh.org-88215485حمزه محمد حسینىآریا دژ نت3
info@ariadezh.net

بهزاد قادریسکام سامانه الکترونیک4
88919880

88931786

88919881

88931786
Secom@secom.ir
ghaderi-secom@outlook.com

حامد فخرى زاده مهابادىفخر ایمن ساینا5
22578461

24553
22578462info@saynaholding.ir

manager@fakhrimen.ir

622894721modamkar@ymail.com-22894525فرخ مدنیمدامکار6

رضا جعفریایمن حصار پویا7
26760391

26760399
26760391info@emenhesarpouya.com

محمد نیلفروشانمهندسی بازرگانی اهتمام رایانه8
88929200

82350000
88929202INFO@EHTEMAM.COM

m.nilforoushan@ehtemam.com

4446437144465971Amnafarin@yahoo.comجمشید حسن پورامن آفرین پروژه9

علیرضا صنعتکارایمن سازان پیشرو10
88102518

88709436
88709437Info@ispsecurity.org

Sanatkar@ispsecurity.com

888043958azizi@sharnoor.com-44617015عبدالرضا عزیزیشارنور11
info@sharnoor.com

889774880info@kiansecurity.com-44381657فرهنگ رضایی سمیعسیستم های حفاظتی جامع کیان12
farhang.r.samie@gmail.com

2282037326132546info@keds.co.irمریم میرزائیکاربرد الکترونیک در صنایع13

2info@narfoamkar.com-1988527841-88527812علیرضا اوجانینارفوم کار14

mailto:info@faragostar-co.com
mailto:info@saynaholding.ir
mailto:info@saynaholding.ir
mailto:modamkar@ymail.com
mailto:info@emenhesarpouya.com
mailto:sales@ispsecurity.org
mailto:sales@ispsecurity.org
mailto:info@keds.co.ir
mailto:info@narfoamkar.com


سیستم های هشدار دهنده: زمینه و رسته

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

688614493Imeneghlim@gmail.com-88614494سیامک سید حسینچیتوسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم15

مزدک کولیوندطاق شیب تجهیز و توسعه16
083

37280350
4mazdak.koolivand@gmail.comداخلی

tsttco@gmail.com

2363023639Info@chashmandaz.comیاسر موذن زادهچشم انداز ارتباط17

488757061Ajirsazan@yahoo.com-88763103فرهاد زواره ایآژیرسازان ایران18

محمود کمانی(تکتا)تحقیق و تولید قطعات الکترونیک19
88055595

88055580
88039763Info@takta.com

حسین روشن روانبست آالرم20
88807268

88808165
88808463Info@bestalarm.ir

h.roshan@bestalarm.ir

7762021077620210Segalco.info@gmail.comمحمدرضا حبیبی کرهرودیتوسعه صنعت ارتباطات سگال نوین21

محمد حافظی مشهدیمهندسی ویژن آرتاسیف22
26205634-35

26707731
26205694Sales@artasafe.ir

2665118526651275Abhashemian@yahoo.comسیدعباس هاشمیانفرتاک گلوبال ویژن23

صمد نفیسی اصلفوژان فراز24
88836608

222داخلی

88835073

88833812
Info@simaran.com
houshangtehrani-t@simaran.net

7728394289787405Mb.mojbaran@gmail.comعلیرضا دوستدارتوسعه صنعت ارتباطات موج بران25

سید جمال روحانی اصفهانیتوسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه26
26119121

22656500
22656500Info@sepahanhamrah.com

2270509822705098v.abdi@sshp.irوحید عبدیسپهرصنعت هوشمندپاسارگاد27

دنیا حسینیفرا حفاظ آموت28
86084743

86083968
88792854info@amootsec.com

9512512595125160Sa.sepahan@yahoo.comساسان خطامی کرمانشاهیایمن تیام سپاهان29
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8939588504887mkarimi@pars-e.comمجید کریمیپارس ارتباط افزار30

5386266124978m.rezghi@faragostarh.comمهدی رزقیفراگستر هوشمند دانا31

88638128مسعود فرهنگیعلوم سبز32
88009670

88025173
farhangi@sgi.ir

8891235988612358Info@urechiran.comحسین عسکریسیستم های هوشمند و نوین ژیوار33

2665205626652063tehrani@atraban.comعلیرضا علی بیک طهرانیآترابان سورین34

488992475info@hasti-itc.com-88992471امید مهرگانیفناوری اطالعات و ارتباطات هستی35

2227898122270926keyvanaryafar@gmail.comکیوان آریا فرآسان دید شهر امن36

8157188989003info@azmagroup.irاکبر عظیمیارتباطات فرهنگ آزما37

8873239388736374farid@tafegostar.comفرید امیری هزاوهءخدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها38

8849273188492706info@dezhiran.comبهنام دیوانیدژ ایرانیان کیسان صنعت39

عباس هادی پورکهکشان رایانه الوند40
086

32234770-1

086

32241033
kranetco@gmail.com

9100510088794318hossein@dorsaco.netمحمدحسین شانه ساز زادهتدبیر اندیشان درسا41

7768386877683878ceo@rashsystem.comاحمد ریاهیرسام تجارت راش42

4308443084info@yaktafankimia.comارشیا حکیمییکتا فن کیمیا43

8855800588558580info@gpavan.comمحمدعلی گنجینهگنجینه پاوان44
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8770010087700100info@ehsaa.comعلیرضا کشاورزافزار ایمنی احصاء45

6694966666914657farshid@fariran.coفرشید جهانبخشیفر ایرانیان عصر پاسارگاد46

688301183soufi.sepehrertebat@gmail.com-88321805علی بهیاریفن آوران سپهر ارتباط47

8824572488245723info@ArshiaElco.comعباس یاریارشیا الکا48

سیده سعیده هاشمى تکلیمىفنى و مهندسى هوش سیستم گیل49
0133

33262948

0133

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

388766462info@speer.ir-88539440فرزین جهانگیریرهاورد اسپیر صنعت50

2229902022287885info@samaneamn.comآرزوخداوردیسامانه امن آریا51

8853714088537142tizbinco@hotmail.comنادر پیروزفرتیزبین الکترونیک52

لیال پورلطفعلیداده پردازان لوتوس آریا53
026

32744290

026

32744185
lotusaria.co@gmail.com

388486081info@hnaco.ir-88486081رحمان عطاءالهیهیربدان نوین اندیش54
r_ataolahi@hitmail.com

8853540088529785naimi@didarc.comمرتضی ایزدی دستنائیدیدبان ارک آوا55

محمد ترکمندیسامانه های هوشمند راه ابریشم56
88821010

88824245
88862511Info@ariscom.ir

7750000844621778Info@farabak.comبابک مکاری اقدمفرا به کاران تصویر هفتم57

2287789289777891Asafire.co@gmail.comجهانگیر وثوقآراد ساختمان آبان58

6690515366422399Info@payatel.comعلی خندانی بجمعهایمن نگاه هوشمند پایا59
Ali.khandani@hotmail.com
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محمدرضا یعقوبی شریفآتی ایمن دید گستر60
77294682

77741406
76701549Info@atiimendidgostar.com

ati.imen@gmail.com

8867616088676165Researchdep@nrdc.irمهدی سید هاشمیپژوهش و توسعه ناجی61

188811829f.farman@partnetwork.ir-88302380فرخ فرمانپارت شبکه پرداز بامداد62
info@partnetwork.ir

سید هاتف برادارن قوامیفناوران شبکه امن مارلیک63
013

33335874

021

89780606
Info@marliksec.com

مجید طالبی فراهانیتأمین گستر ناجی64
26404045-6

22920025-6
22920027Info@tgnit.ir

8873045186031063imensys@yahoo.comمجید زارعیایمن تصویر امرتات65

4405303344052456seyedi.navid@gmail.comسید نوید سیدیالبرز صنعت مبنا66

41705رامین عالمیان رادصنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان67

488992475info@denaweb.co.ir-88992471عبدالرضا زمینیدناوب68

اکبر جمالی کالکیگستره امن نگاه69
011

33305268

011

33305267

8855852088558520controlafzaramirkabir@gmail.comامیر سعادت خواهکنترل افزار امیر کبیر70

4475540689775986iptvira2018@gmail.comمحمدرضا خالوندی ایل ذولهایده پرداز توسعه ویرا71

عبداله فتوتپترو دید هومان ستاره72
0773

7320679

0773

7320679
fotovat@petrodid.com

پدرام صباغیان پی ردمهندسی نگاه و نظارت امن رایا73
22551764

40227224
22782385sales@rayasecurity.com

احمد مرادی مهررهیاب بستر جلگه74
061

36374487

061

36374487
a.m_201531@yahoo.com
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غالمرضا قاسمی آهنگر کالئیرسا ارتباطات صفه75
011

42727

011

42200847
info@rasaphone.com

کامران دوراندیشفناوری اطالعات سات بان76
62825000

62825700
66465031info@satban.com

امجد منصوری کیاسپهر آرتان اکسین77
061

34459159

061

34459159
amjad.mansourikia@yahoo.com

4447018146132186info@rasamechanic.comفرشاد بنای خوئیالکتریک رسا مکانیک78

افزار نوآوران صبا79
سید امیر

شهرام سلیمانی
2812128121info@besam.ir

31323331643132330574samahooshmand.co@gmail.comصادق شجاعی مهرسما هوشمند ایرانیان80

سید مصطفی دستمال چیانراهبران ایمنی اعتماد کویر81
03535248092

03535248094

03535248092

03535248094
ceo@etemad.co.ir

محمدحسین نیریزی زرندیفنی مهندسی مگا صنعت جنوبشرق کارمانیان82
0343605

03432473969
3432449752megasanaths@gmail.com

حسین عسکریطراحی و مهندسی آریا الکترونیک فرهمند83
26411781

26410785

26411781

26410785
h.askari@aryaelectronic.com

8868811488688117javad@mahanelectronic.comرضا غالمرضائیتوسعه فناوری هوشمند یارا84

6657481766574817dariya@faragostar-co.comحامد محمدی تهرانیژیوار فراگستر داریا الکترونیک85
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