
تولید تجهیزات حفاظت الکترونیک: 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

فرزاد نوریفراگسترپرشیا الکترونیک3
66573537-8

66124978
66124978info@faragostar-co.com

بهزاد قادریسکام سامانه الکترونیک4
88919880

88931786

88919881

88931786
Secom@secom.ir

ghaderi-secom@outlook.com

کامران روحىداده هاى رسا5
88340067

88729100

88822629

88720128
info@rasa.co.ir

kamran.roohi@rasa.co.ir

محمد نیلفروشانمهندسی بازرگانی اهتمام رایانه6
88929200

82350000
88929202INFO@EHTEMAM.COM

m.nilforoushan@ehtemam.com

4254388310043etag@agkgroup.comسعید صفویتجارت الکترونیک عرش گستر7

sale_agkgroup@yahoo.com

2282037326132546info@keds.co.irمریم میرزائیکاربرد الکترونیک در صنایع8

688614493Imeneghlim@gmail.com-88614494سیامک سید حسینچیتوسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم9

2363023639Info@chashmandaz.comیاسر موذن زادهچشم انداز ارتباط10

حسین روشن روانبست آالرم11
88807268

88808165
88808463Info@bestalarm.ir

h.roshan@bestalarm.ir

7762021077620210Segalco.info@gmail.comمحمدرضا حبیبی کرهرودیتوسعه صنعت ارتباطات سگال نوین12

2665118526651275Abhashemian@yahoo.comسیدعباس هاشمیانفرتاک گلوبال ویژن13

صمد نفیسی اصلفوژان فراز14
88836608

222داخلی

88835073

88833812
Info@simaran.com

houshangtehrani-t@simaran.net
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امین فواکهیپیشتازان فن آوری طاها15
77623330

77623330
77623332Info@betiss.com

5266783649Info@silexeg.com-66783650خدیجه صدریصنایع الکترونیک سامیا اندیش مهام16

علی عامریمهندسی بازرگانی امیدالکترونیک خاورمیانه17
77788830

77788840
77788832ff.v2.omid@gmail.com

محمدحسن حالویپروشات در مرکزی18
086

33553738

086

33553724
info@proshutdoor.com

2256622377391458amin@datisint.comامین پورفتح الهپویش رایان داتیس19

datis@datisint.com

8939588504887mkarimi@pars-e.comمجید کریمیپارس ارتباط افزار20

پوریا بایرامیارتباط افزار افق21
044

33379560

044

33379561
puriabairami@ofoghtech.ir

88638128مسعود فرهنگیعلوم سبز22
88009670

88025173
farhangi@sgi.ir

488992475info@hasti-itc.com-88992471امید مهرگانیفناوری اطالعات و ارتباطات هستی23

677121927info@fda.ir-77121923حامد عظیمیفرا دید افزار گستر24

8873239388736374farid@tafegostar.comفرید امیری هزاوهءخدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها25

8849273188492706info@dezhiran.comبهنام دیوانیدژ ایرانیان کیسان صنعت26

85818602463mona@fojhun.comآدریانا رفیع زاده فراهانیفوژان اکسوم27

7434777794094s.shayesteh@kdt.irحسام اسالمیکاوش داده پردازان سفیر28

9100510088794318hossein@dorsaco.netمحمدحسین شانه ساز زادهتدبیر اندیشان درسا29
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7768386877683878ceo@rashsystem.comاحمد ریاهیرسام تجارت راش30

2640954126409544info@afradid.comابراهیم اعلمیمهندسی افرا دید ایرسا31

4121741217info@negaco.comعبدالرضا حکیمینظارت گستر ایمن32

2269571089789708mazji@farazpendaran.comسوده مزجیمانا فراز پنداران ارتا مهر33

8852412988529785r.izadi@imenarc.comرضا ایزدیایمن ارک سیستم خاورمیانه34

4308443084info@yaktafankimia.comارشیا حکیمییکتا فن کیمیا35

7462700022136904imenaraco@gmail.comمرتضی حسینیهایمن آرا پرشین36

6694966666914657farshid@fariran.coفرشید جهانبخشیفر ایرانیان عصر پاسارگاد37

8821740588055504commercial@suniyar.comداود ابراهیمیسامانه های هوشمند سانیار38

388766462info@speer.ir-88539440فرزین جهانگیریرهاورد اسپیر صنعت39

8853540088529785naimi@didarc.comمرتضی ایزدی دستنائیدیدبان ارک آوا40

844360264Info@samanandishan.com-44360197کریم فرزانه شربیانیسامان اندیشان تجهیز41

محمد ترکمندیسامانه های هوشمند راه ابریشم42
88821010

88824245
88862511Info@ariscom.ir

7750000844621778Info@farabak.comبابک مکاری اقدمفرا به کاران تصویر هفتم43

فرزاد فروغیآپادانا رایانه کیمیا44
026

32222134
117Info@kimianet.comداخلی
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6690515366422399Info@payatel.comعلی خندانی بجمعهایمن نگاه هوشمند پایا45

Ali.khandani@hotmail.com

محمدرضا یعقوبی شریفآتی ایمن دید گستر46
77294682

77741406
76701549Info@atiimendidgostar.com

ati.imen@gmail.com

سعید احمدی قرامحمدیآتش پاد پارس47
44200418

44200425
66647038Saeedahmadi2660@gmail.com

atashpadpars@gmail.com

188811829f.farman@partnetwork.ir-88302380فرخ فرمانپارت شبکه پرداز بامداد48

info@partnetwork.ir

مجید طالبی فراهانیتأمین گستر ناجی49
26404045-6

22920025-6
22920027Info@tgnit.ir

2284950089776960info@taktavan.comاکبر امانیتک توان ویژن شرق50

amani_tacom@yahoo.com

8873045186031063imensys@yahoo.comمجید زارعیایمن تصویر امرتات51

41705رامین عالمیان رادصنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان52

488992475info@denaweb.co.ir-88992471عبدالرضا زمینیدناوب53

اکبر جمالی کالکیگستره امن نگاه54
011

33305268

011

33305267

8855852088558520controlafzaramirkabir@gmail.comامیر سعادت خواهکنترل افزار امیر کبیر55

1086046433info@cybrsec.ir-86046508سعید بخشایشی خانیکیفناوران توسعه امن ناجی56

عبداله فتوتپترو دید هومان ستاره57
0773

7320679

0773

7320679
fotovat@petrodid.com

غالمرضا قاسمی آهنگر کالئیرسا ارتباطات صفه58
011

42727

011

42200847
info@rasaphone.com

امجد منصوری کیاسپهر آرتان اکسین59
061

34459159

061

34459159
amjad.mansourikia@yahoo.com
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31323331643132330574samahooshmand.co@gmail.comصادق شجاعی مهرسما هوشمند ایرانیان60

6657481766574817dariya@faragostar-co.comحامد محمدی تهرانیژیوار فراگستر داریا الکترونیک61
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