
نظارت تصویری: زمینه و رسته

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

Emailشماره فكسشماره تلفننام مديرنام شركترديف

مسعود شنتیاییتولیدی میکرو نرم افزار1
88505013-15

88501455-7
88769521mna@mna.ir

info@mna.ir

8866221188786308zakeri@didafzar.irاکبر ذاکریدید افزار سیستم2

یوسف مصطفویحفاظت الکترونیک عرفان3
88455823

88405620
88428521Info@yousef-co.com

omid@yousef-co.ir

6643938766420405Amer_tabei@yahoo.comعامر تابعیفرانگر الکترونیک4
faranegar@yahoo.com

8828376088283766novinafzar@yahoo.comمحمد سهیل مظاهریمهندسی نوین افزار رهگشا5

سید امیرحسین هاشمیتوسعه فناوری اطالعات خوارزمی6
88751877

84315204
88529339info@kharazmico.com

فرزاد نوریفراگسترپرشیا الکترونیک7
66573537-8

66124978
66124978info@faragostar-co.com

محمد رجب زادهیکتا نگر ارتباطات اصفهان8
0313

4419628

0313

2240133
mo.rajabzade@gmail.com

2270797022717855TRH cctv@yahoo.comعلی مسعودیطراحان ارتباط سبز9

988215494info@ariadezh.org-88215485حمزه محمد حسینىآریا دژ نت10
info@ariadezh.net

بهزاد قادریسکام سامانه الکترونیک11
88919880

88931786

88919881

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

حامد فخرى زاده مهابادىفخر ایمن ساینا12
22578461

24553
22578462info@saynaholding.ir

manager@fakhrimen.ir
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بیتا بختیارمهندسى تنها پرداز غرب13
88852508

88918354
88919772info@tanhapardaz.com

bakhtiarbita@gmail.com

کامران روحىداده هاى رسا14
88340067

88729100

88822629

88720128
info@rasa.co.ir
kamran.roohi@rasa.co.ir

محمد نیلفروشانمهندسی بازرگانی اهتمام رایانه15
88929200

82350000
88929202INFO@EHTEMAM.COM

m.nilforoushan@ehtemam.com

4446437144465971Amnafarin@yahoo.comجمشید حسن پورامن آفرین پروژه16

علیرضا مدنیرایان پویش همراه17
88708356

88708362
88708361Info@rpc.ir

rayan_pouyesh@yahoo.com

علیرضا صنعتکارایمن سازان پیشرو18
88102518

88709436
88709437Info@ispsecurity.org

Sanatkar@ispsecurity.com

4254388310043etag@agkgroup.comسعید صفویتجارت الکترونیک عرش گستر19
sale_agkgroup@yahoo.com

888043958azizi@sharnoor.com-44617015عبدالرضا عزیزیشارنور20
info@sharnoor.com

889774880info@kiansecurity.com-44381657فرهنگ رضایی سمیعسیستم های حفاظتی جامع کیان21
farhang.r.samie@gmail.com

6info@iraga.irداخلی88970294ایمان صالبیگیمدیریت هوشمند راگا ایمن22

2282037326132546info@keds.co.irمریم میرزائیکاربرد الکترونیک در صنایع23

688614493Imeneghlim@gmail.com-88614494سیامک سید حسینچیتوسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم24

8819073688190737info@adocnetwork.comغالمرضا رضائیفنی مهندسی شبکه ارتباطات آداک25
Nazarkhan@adocnetwork.com
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مزدک کولیوندطاق شیب تجهیز و توسعه26
083

37280350
4mazdak.koolivand@gmail.comداخلی

tsttco@gmail.com

2363023639Info@chashmandaz.comیاسر موذن زادهچشم انداز ارتباط27

5403700054037088m.lolachi@dfzco.comمحمد اصالنیدانش افزار کاوش28

info@dfzco.com

488757061Ajirsazan@yahoo.com-88763103فرهاد زواره ایآژیرسازان ایران29

مجتبی افشارپورمحتسب30
88774323

88657806-7
88774354Info@mohtaseb.com

office@mohtaseb.com

8603078888175934Info@mehrpardazalborz.comشریان دوستمهرپرداز البرز31

8890279088902790redka.itr@gmail.comسید محمد میرمعزیایمن تصویر ردکا32

حسین روشن روانبست آالرم33
88807268

88808165
88808463Info@bestalarm.ir

h.roshan@bestalarm.ir

7762021077620210Segalco.info@gmail.comمحمدرضا حبیبی کرهرودیتوسعه صنعت ارتباطات سگال نوین34

2288303822854859naserafra43@gmail.comناصر افراسیابیبهبد آسای گاما35

2665118526651275Abhashemian@yahoo.comسیدعباس هاشمیانفرتاک گلوبال ویژن36

صمد نفیسی اصلفوژان فراز37
88836608

222داخلی

88835073

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

امین فواکهیپیشتازان فن آوری طاها38
77623330

77623330
77623332Info@betiss.com
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7728394289787405Mb.mojbaran@gmail.comعلیرضا دوستدارتوسعه صنعت ارتباطات موج بران39

4405056544058618info@tezhbartar.bizافشین قاسمیتوسعه فن آوری تژ برتر40
Afshinghasemi@gmail.com

سید جمال روحانی اصفهانیتوسعه خدمات بازرگانی سپاهان همراه41
26119121

22656500
22656500Info@sepahanhamrah.com

2270509822705098v.abdi@sshp.irوحید عبدیسپهرصنعت هوشمندپاسارگاد42

8840411088404731Info@negarnetworks.comحمید تیموریمهندسی کوثرشبکه نگار43

دنیا حسینیفرا حفاظ آموت44
86084743

86083968
88792854info@amootsec.com

8873587888546028Info@itspersia.comسیدمحمود سیادت موسویسیستم های حمل و نقل و ارتباطات هوشمند45

7706606689775505yaser602001@yahoo.comیاسر جورابچیان اصفهانیکاوش فراست رایان46

2256622377391458amin@datisint.comامین پورفتح الهپویش رایان داتیس47
datis@datisint.com

8939588504887mkarimi@pars-e.comمجید کریمیپارس ارتباط افزار48

8828752089775434cutewall.sales@gmail.comمحمدرضا یعقوبی کیاهوشمندسازان بیتا49

پوریا بایرامیارتباط افزار افق50
044

33379560

044

33379561
puriabairami@ofoghtech.ir

88638128مسعود فرهنگیعلوم سبز51
88009670

88025173
farhangi@sgi.ir
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6676620066763659perarinco.hoseiny@gmail.comعلیرضا خزاعیایده پردازان پرارین52

8891235988612358Info@urechiran.comحسین عسکریسیستم های هوشمند و نوین ژیوار53

8850249088502985info@pishrorayaneh.comسیامک نیریپیشرو گستر رایانه پارسیان54

2288330359ghanooni@eris.ir-88353820محمدرضا قانونیگروه مشاوران سامانه هوشمند اریس55

2665205626652063tehrani@atraban.comعلیرضا علی بیک طهرانیآترابان سورین56

488992475info@hasti-itc.com-88992471امید مهرگانیفناوری اطالعات و ارتباطات هستی57

8850774088501856m.kamali@ghadirgroup.comمحسن کمالی ایگلیگسترش ارتباطات زیرساخت غدیر58

محمد سلطانی نیارایان کاران حامی59
086

34451551

086

34451552
info@rkhcorp.com

2227898122270926keyvanaryafar@gmail.comکیوان آریا فرآسان دید شهر امن60

1588688117support@mahanelectronic.com-88688114جواد غالمرضائیتوسعه الکترونیک ماهان61

8873239388736374farid@tafegostar.comفرید امیری هزاوهءخدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها62

8849273188492706info@dezhiran.comبهنام دیوانیدژ ایرانیان کیسان صنعت63

8870207088725018info@kaman.irسید حسین مفاخریانپردازش تصویر کمان64
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علیرضا هدایتیمهندسی توسعه ارتباطات نوین آویژه65
88566557

88566563

88566557

88566563
info@avijeit.ir

علی الهی فرمهندسی ایمن راه سازه داتیس66
88981229

88963024
88951558datis.its@gmail.com

4907543856786imentasvirava@gmail.comحمیدرضا کیوانفرایمن تصویر آوا67

محمد حسین فتاپورمهندسی اردال68
88727091

88710809
88727167ardal@dpimail.net

6694704066947042نوید رحیمیمهندسی رسام تجارت ورنا69

8873381288764455info@sariak.comحسین اشکنانیساریاک70

2620184026202543info@deltaparscontrol.comحمید رضا عاصمی زوارهدلتا پارس کنترل71

8877432388774353office@mohtasebco.irعلیرضا افشارپورفناوران اطالعات و ارتباطات محتسب72

7720011177278071info@avabasir.irمهرداد اسماعیل بیگیمهندسی آوا بصیر رایانه73

عباس هادی پورکهکشان رایانه الوند74
086

32234770-1

086

32241033
kranetco@gmail.com

بهروز جوانمردیافروز سازان جوان ایرانیان75
071

32302723

071

32354610
afroozsazanco@yahoo.com

8934088740890info@rahnamoon.irآیدین عدالترهنمون فناوری اطالعات76

مهدی پاشاپور انبارداننت پرداز آذر77
041

33371234-6

041

33371234-7
info@netpardazco.com

5402900054029200akbari@sainasoft.comاسماعیل اکبری لیواریشبکه گستر ساینا78

mailto:info@avijeit.ir
mailto:datis.its@gmail.com
mailto:imentasvirava@gmail.com
mailto:ardal@dpimail.net
mailto:info@sariak.com
mailto:info@deltaparscontrol.com
mailto:office@mohtasebco.ir
mailto:info@avabasir.ir
mailto:kranetco@gmail.com
mailto:afroozsazanco@yahoo.com
mailto:info@rahnamoon.ir
mailto:info@netpardazco.com
mailto:akbari@sainasoft.com


نظارت تصویری: زمینه و رسته

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

85818602463mona@fojhun.comآدریانا رفیع زاده فراهانیفوژان اکسوم79

7434777794094s.shayesteh@kdt.irحسام اسالمیکاوش داده پردازان سفیر80

حجت تاجیک نشاطیهسامانه های هوشمند پردازش سبز81
44218025

44248952
44223953shpardazeh@gmail.com

91003355mirhosseini@reyton.netسید مهدی میرحسینی نیریشبکه پردازان ریتون82

9100510088794318hossein@dorsaco.netمحمدحسین شانه ساز زادهتدبیر اندیشان درسا83

7768386877683878ceo@rashsystem.comاحمد ریاهیرسام تجارت راش84

2640954126409544info@afradid.comابراهیم اعلمیمهندسی افرا دید ایرسا85

8845479589786870info@sgsp.irحسین طاهریصدرا گستر سیستم پایدار86

4121741217info@negaco.comعبدالرضا حکیمینظارت گستر ایمن87

2269571089789708mazji@farazpendaran.comسوده مزجیمانا فراز پنداران ارتا مهر88

8852412988529785r.izadi@imenarc.comرضا ایزدیایمن ارک سیستم خاورمیانه89

6299902162999021info@mipcctv.comپیمان منتظریفیدار پردازش خاورمیانه90

4308443084info@yaktafankimia.comارشیا حکیمییکتا فن کیمیا91

7462700022136904imenaraco@gmail.comمرتضی حسینیهایمن آرا پرشین92
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8855800588558580info@gpavan.comمحمدعلی گنجینهگنجینه پاوان93

4347900088513796h.sahebi@cone.co.irمحمد تقی خاکیفن اوران اطالعات سیوان94

8824367722563292info@amngostaran.comسید محمد هادی میرشمسیامن گستران هادی95

8770010087700100info@ehsaa.comعلیرضا کشاورزافزار ایمنی احصاء96

6694966666914657farshid@fariran.coفرشید جهانبخشیفر ایرانیان عصر پاسارگاد97

688301183soufi.sepehrertebat@gmail.com-88321805علی بهیاریفن آوران سپهر ارتباط98

8821740588055504commercial@suniyar.comداود ابراهیمیسامانه های هوشمند سانیار99

8770088787700887info@radis-co.comمیثم موسی نژادموج گستران رادیس100

88013052info@ariahoshmand.comعلیرضا واعظیآریا هوشمند سگال101

2202793122015497ali.sadidtrade.comمحمدعلی رضائیسدید تجارت پرتو شرق102

اسکیونک103
مجید

مودى قالیباف

0513

7230200
6majid_moodi@yahoo.comداخلی

8824572488245723info@ArshiaElco.comعباس یاریارشیا الکا104

1144092582Esy_mail@yahoo.com-44477810اسماعیل آرنگتصویر سازان سهیل الکترونیک105
tesaco@mail.com

سیده سعیده هاشمى تکلیمىفنى و مهندسى هوش سیستم گیل106
0133

33262948

0133

33262948
Nsr_co@yahoo.com
info@isg-co.com
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388766462info@speer.ir-88539440فرزین جهانگیریرهاورد اسپیر صنعت107

8861216188612162info@namad.co.irرضوان آقا داداشیفن آوری اطالعات نماد108

2229902022287885info@samaneamn.comآرزوخداوردیسامانه امن آریا109

سیدمحمود پزشکی طوسیبرنا حفاظت کیش110
22890692

22890693
22890693Mohtasham111@yahoo.com

info@borna-security.com

8853714088537142tizbinco@hotmail.comنادر پیروزفرتیزبین الکترونیک111

مصطفی کرک آبادیحفاظ گستر صبا112
36243100

36268638
36276632Saba36243100@gmail.com

hefaz3100@gmail.com

لیال پورلطفعلیداده پردازان لوتوس آریا113
026

32744290

026

32744185
lotusaria.co@gmail.com

388486081info@hnaco.ir-88486081رحمان عطاءالهیهیربدان نوین اندیش114
r_ataolahi@hitmail.com

8853540088529785naimi@didarc.comمرتضی ایزدی دستنائیدیدبان ارک آوا115

8602034788837820Info@asec-int.comسید حامد نور حسینیطراحان نوین راهکار116
h.nourhosseini@gmail.com

محمد ترکمندیسامانه های هوشمند راه ابریشم117
88821010

88824245
88862511Info@ariscom.ir

7750000844621778Info@farabak.comبابک مکاری اقدمفرا به کاران تصویر هفتم118

8874276188750197Info@pattern.co.irعطاء اهلل شعاعیمهندسی پترن119
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8832701188327011Vafaie@spa.irحمید رضا وفاییسامانه پرداز امیرکبیر120

6690515366422399Info@payatel.comعلی خندانی بجمعهایمن نگاه هوشمند پایا121
Ali.khandani@hotmail.com

محمدرضا یعقوبی شریفآتی ایمن دید گستر122
77294682

77741406
76701549Info@atiimendidgostar.com

ati.imen@gmail.com

8867616088676165Researchdep@nrdc.irمهدی سید هاشمیپژوهش و توسعه ناجی123

4176800041768104Info@payatadbir.comوحیدرضا سپهریمهندسی پایاتدبیر پاکان124
office.manager@payatadbir.com

188811829f.farman@partnetwork.ir-88302380فرخ فرمانپارت شبکه پرداز بامداد125
info@partnetwork.ir

سید هاتف برادارن قوامیفناوران شبکه امن مارلیک126
013

33335874

021

89780606
Info@marliksec.com

مجید طالبی فراهانیتأمین گستر ناجی127
26404045-6

22920025-6
22920027Info@tgnit.ir

2284950089776960info@taktavan.comاکبر امانیتک توان ویژن شرق128
amani_tacom@yahoo.com

8873045186031063imensys@yahoo.comمجید زارعیایمن تصویر امرتات129

4405303344052456seyedi.navid@gmail.comسید نوید سیدیالبرز صنعت مبنا130

488992475info@denaweb.co.ir-88992471عبدالرضا زمینیدناوب131

8883283988832839karimi@behranparsian.comحامد مدنی پوربهران پارسیان غرب زاگرس132

اکبر جمالی کالکیگستره امن نگاه133
011

33305268

011

33305267
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نظارت تصویری: زمینه و رسته

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

امیرحسین رستمیانامیر علم و صنعت دامغان134
023

35245029
eye24@chmail.ir

22422420sedghnegar@yahoo.comسید علی محمد صدقمهندسی امین کنترل135

95118681reza.sattarifard@gmail.comرضا ستاری فردسرزمین ایمن کیهان136

8855852088558520controlafzaramirkabir@gmail.comامیر سعادت خواهکنترل افزار امیر کبیر137

4475540689775986iptvira2018@gmail.comمحمدرضا خالوندی ایل ذولهایده پرداز توسعه ویرا138

4907543856786imentasvirava@gmail.comحمیدرضا کیوانفرایمن تصویر آوا139

محمد حسین فتاپورمهندسی اردال140
88727091

88710809
88727167ardal@dpimail.net

6694704066947042نوید رحیمیمهندسی رسام تجارت ورنا141

8873381288764455info@sariak.comحسین اشکنانیساریاک142

2620184026202543info@deltaparscontrol.comحمید رضا عاصمی زوارهدلتا پارس کنترل143

8877432388774353office@mohtasebco.irعلیرضا افشارپورفناوران اطالعات و ارتباطات محتسب144

8899250288992502مرتضی مودی قالیباففرادید صنعت الکترونیک پارسیان145

محمود رضائی زادهپدیده کیان تات146
025

32905153

025

32906496
net2@master@hotmail.com

1086046433info@cybrsec.ir-86046508سعید بخشایشی خانیکیفناوران توسعه امن ناجی147
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نظارت تصویری: زمینه و رسته

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

566926892tkad84@yahoo.com-66919614مصطفی میرصاحبدالنتوسعه و کنترل ایمنی دنا148

عبداله فتوتپترو دید هومان ستاره149
0773

7320679

0773

7320679
fotovat@petrodid.com

رضا رضایی چمانیپرتو سیستم خزر150
011

34625260

011

34625251
rezaicom@gmail.com

پدرام صباغیان پی ردمهندسی نگاه و نظارت امن رایا151
22551764

40227224
22782385sales@rayasecurity.com

احمد مرادی مهررهیاب بستر جلگه152
061

36374487

061

36374487
a.m_201531@yahoo.com

7718962389789858m.ahmadi@msn.comمریم کرمیتوسعه فناوری ماد ارتباط153

غالمرضا قاسمی آهنگر کالئیرسا ارتباطات صفه154
011

42727

011

42200847
info@rasaphone.com

کامران دوراندیشفناوری اطالعات سات بان155
62825000

62825700
66465031info@satban.com

8866053388660534fnsaei.co@gmail.comمسعود میرزائی کندزیفرادید نمایان ساعی156

امجد منصوری کیاسپهر آرتان اکسین157
061

34459159

061

34459159
amjad.mansourikia@yahoo.com

هادی عالمیارتباطات آفرینان ایمن گستر نیتا158
025

38900636
89782487nitagostarco@gmail.com

4447018146132186info@rasamechanic.comفرشاد بنای خوئیالکتریک رسا مکانیک159

شهر امن160
محمدمهدی میرزا بابای 

مستوفی
5564538355645709m.mostofi1980@gmail.com

2225171526709213info@marzsazan.irحجت نقاش صورت گرمرز سازان دنیای الکترونیک رایان161
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نظارت تصویری: زمینه و رسته

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

افزار نوآوران صبا162
سید امیر

شهرام سلیمانی
2812128121info@besam.ir

31323331643132330574samahooshmand.co@gmail.comصادق شجاعی مهرسما هوشمند ایرانیان163

حسین خسرویشناسایی هوشمند الگوهای بصری شرق قومس164
023

32300204

023

32300204
info@shahaab-co.com

سید مصطفی دستمال چیانراهبران ایمنی اعتماد کویر165
03535248092

03535248094

03535248092

03535248094
ceo@etemad.co.ir

محمدحسین نیریزی زرندیفنی مهندسی مگا صنعت جنوبشرق کارمانیان166
0343605

03432473969
3432449752megasanaths@gmail.com

حسین عسکریطراحی و مهندسی آریا الکترونیک فرهمند167
26411781

26410785

26411781

26410785
h.askari@aryaelectronic.com

8868811488688117javad@mahanelectronic.comرضا غالمرضائیتوسعه فناوری هوشمند یارا168

6693283966932839meysam.ashori@gmail.comمیثم آشوریمهندسی توسعه ارتباطات کارآفرین رایکا169

6657481766574817dariya@faragostar-co.comحامد محمدی تهرانیژیوار فراگستر داریا الکترونیک170
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