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 شرکت :  معرفی

آن در    ن آورند گا سال فعالیت مستمر پدید   پانزدهبا پشتوانه بیش از    393575به شماره ثبت    شرکت دانش بنیان آی تِک

مختلف با کیفیتی    سرویسهای خدمات و    صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، جهت ایجاد یک کسب و کار جدید و ارائه

مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی و فناوری  "  4رتبه  پا به عرصه ظهور گذاشته است و دارای    1389متفاوت در سال  

تولید و ارائه   "  5رتبه    ،   "شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی    "  5رتبه    ، " خدمات پشتیبانی"   3رتبه    ،" اطالعات و ارتباطات 

می باشد   از سازمان برنامه و بودجه کشور    "سیستم و ابزارها  های پایه،ارائه و پشتیبانی نرم افزار  "  5رتبه  و    "  قطعات و ملزومات 

 شد.   "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری "موفق به کسب عنوان دانش بنیان از  1393و در سال 

عملی  راهکارهای پیشنهادی خود را با توجه به امکانات مشتریان و شرایط روز کشور، به عنوان   آرا شرکت دانش بنیان آی تِک

مداری و تکیه بر اصول مشتری    و برآن است تا با ارائه خدمات خود بر پایه  کند میارائه    رراه کا  صرفه ترینو مقرون به    ترین

ارائه خدمات در کشور بگشاید و مشتریان خود را با وجه جدیدی از نوع و   جدیدی را در زمینه  استانداردهای بین المللی، دریچه

 کیفیت خدمات آشنا کند.  

محسوب می شود و تجربه پروژه های موفق ثابت کرده است که زمان و اجرای   مدیریت زمان از اساسی ترین آیتم ها در پروژه ها 

به موقع هر فاز چگونه می تواند سود سرشار را به سرمایه گذار بازگرداند. سرعت، کیفیت و خالقیت از اصول بنیادین پرسنل بوده  

 .و این شرکت خود را متعهد به رعایت اخالق حرفه ای در تمامی پروژه ها می داند

پروژه های مختلف در  با کادری مجرب در زمینه مشاوره ، طراحی ، تامین تجهیزات و اجرای    آرا  شرکت دانش بنیان آی تِک

با    و همچنین سیستم های نظارت تصویری  فیبر نوری  زمینه خطوط ، آمادگی خود را جهت همکاری  نقاط مختلف کشور  در 

 سازمان ها و شرکت ها اعالم می دارد.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  مجوز، رتبه بندی ها و صالحیت ها                                        

 

 

 

 

  



 

 

   مجوز، رتبه بندی ها و صالحیت ها



 

 

مجوز، رتبه بندی ها و صالحیت   

 ها 



 

 

 

  

مجوز، رتبه بندی ها و صالحیت 

 ها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیرنامه ها 



 

 

 تقدیرنامه ها   



 

 

 برخی از مشتریان                   

 دولتی  نکارفرمایا

 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 سازمان حمل و نقل و ترافیک  

 خراسان، سمنان  استان  مخابرات   شرکت 

 

سیکل ترکیبی خیام نیشابور،  برق طوس،  مشهد نیروگاه 

 شیروان 

 
 دانشگاه حکیم سبزواری 

 
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 
 ، جنوب شرق شرکت راه آهن مشهد، طبس 



 

 

 
 مشهد یعتیشر  یبیترک کلیس  روگاهین

 

 سبزوار  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، 

 
 کازرون   یبیترک کلیس  روگاهین

 ترابری استان خراسان اداره راه و   

 
 اداره کل حمل و نقل استان خراسان

 
 شهرداری مشهد 

 قطار شهری مشهد  

   گاز  انتقال ات یعمل شرکت، آبادان  گاز سرخس  پاالیش 

 4 منطقه

 

 پادگان قائم ارتش جمهوری اسالمی ایران 



 

 

 

 استانداری خراسان رضوی 

 
 سازمان اتوبوسرانی مشهد 

 
 بازرسی سازمان 

 

 وزارت صنعت و معدن 

 
 آستان قدس رضوی 

 آزمایشگاه مکانیک خاک  

 
 خراسان رضوی سازمان نظام مهندسی

 
 بیمارستان امام رضا بیرجند

سمنان، یزد،  تهران،   ن،  شرکت برق منطقه ای استان خراسا 

 ، سیستان و بلوچستانکرمانشاه



 

 

 شرکت اتانیر  

 –اراک    – شرکت ارتباطات زیر ساخت خراسان رضوی   

 سمنان

 
 شرکت فنی و مهندسی طرح و بازرسی

 
 اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 

 

 شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران

 

 شرکت تولید نیروی برق خراسان

 خصوصی  کارفرمایان

 
 شرکت تیوا صنعت 

 شرکت پرشین سازه  



 

 

 

 شرکت سیم نور پویا

 
 توس   نیرو شرکت سرو

 
 شرکت پیمان خطوط شرق 

 
 شرکت طلیعه شرق 

 

 شرکت ساینا گستر پردیسان

 
 پرسو الکترونیک 

 
 شرکت اسکیونک 

 
 کارخانه گچ خراسان

 
 کارخانه سیمان زاوه 

 
 کارخانه سیمان مشهد



 

 

 
 شرکت ساتل رهام 

 
 شرکت سیمان جوین 

 
 کیسون شرکت 

 شرکت سوالر صنعت  

 

 
 شرکت سحا الکترونیک 

 
 شرکت شیمبار 

 

 شرکت هاپکو 

 
 گروه مهام شرق

 
 شرکت سانیر 

 
 به پویش ایرانیان 



 

 

 

 شرکت فناپ

 شرکت طوس آب  

 
 شرکت موج نصر گستر 

 شرکت بین المللی مهندسی ایران  



 

 

 OPTIC تجهیزات                

 شرح تجهیزات برند تجهیز یا ابزار 

80S-fujikura  فیوژن 

70S-fujikura  فیوژن 

60S-fujikura  فیوژن 

50S-fujikura  فیوژن 

corning  فیوژن 

sumitomo  فیوژن 

JDSU OTDR-8000 
JDSU OTDR-6000 
EXFO FTB-200 

3M Dynatel 
JDSU   کیفOMK 

Netplus   کیفOMK 

EXFO   کیفOMK 

TOYOTA ون کارگاهی 

PRIDE & PEUGEOT خودرو سواری 

 جعبه کامل ابزار - 

 وینچ کابل کشی  - 

 لنسر - 

 درام کاتر  - 

 متری   500فنر کابل کشی   -

 ترمز  -

 

 
 

       
 



 

 

 

 شرکت  توانایی ها و خدمات قابل ارئه توسط

 ICTارائه راهکارهای فناورانه در حوزه  
 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

                    

 

 سوابق اجرایی
  



 

 

عملیات اجرایی شرکت آی تِک بخشی از  
 

سازمان حمل و نقل و ترافیک   -شهرداری مشهد   

*نگهداری، تعمیر و تامین قطعات یدکی سامانه دوربین های نظارت تصویری و شبکه انتقال اطالعات ترافیکی مرکز 

 1400سال  کنترل ترافیک مشهد 

 ترافیکی  *خرید قاب دوربین نظارت

*نگهداری، تعمیر و تامین قطعات یدکی سامانه دوربین های نظارت تصویری و شبکه انتقال اطالعات ترافیکی مرکز 

 1400سال  کنترل ترافیک مشهد 

 99دوربین های ثبت تخلفات سالو   یرینظارت تصو یها  نی سامانه دورب ینگهدار  تعمیر و*

 96دوربین های ثبت تخلفات سالو   یرینظارت تصو یها  نی سامانه دورب ینگهدار  تعمیر و*

 *خرید ونصب دوربین های نظارت تصویری بوستان ترافیک 

 *خرید ونصب دوربین های نظارت تصویری بلوار شهیدان موسوی 

 UPS* تامین و نصب سامانه تامین برق اضطراری تقاطع های فرماندهی 

 *تامین تجهیزات یدکی پروژه نگهداری دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف سطح شهرمشهد 

 *خرید و نصب دوربین های نظارتی ترافیکی

 مرکز کنترل ترافیک قدیم مشهد  ADSS*اجرای خط فیبرنوری 

 ( همکار شرکت تیوا صنعت) 95سیستم مکانیزه ثبت تخلف رانندگی مشهد سال *نصب و راه اندازی 

 (همکار شرکت سوالر صنعت سبز *خرید، نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری و سیستم های یدک )

 ( بزهمکار شرکت سوالر صنعت س) 89*خرید و نصب تجهیزات فعال و غیرفعال فیبرنوری به همراه عملیات عمرانی سال 

 ( همکار شرکت سوالر صنعت سبز) 90*خرید و نصب تجهیزات فعال و غیرفعال فیبرنوری به همراه عملیات عمرانی سال 

 ( همکار شرکت سوالر صنعت سبز) 91*خرید و نصب تجهیزات فعال و غیرفعال فیبرنوری به همراه عملیات عمرانی سال 

 ( همکار شرکت سوالر صنعت سبز) 92مراه عملیات عمرانی سال *خرید و نصب تجهیزات فعال و غیرفعال فیبرنوری به ه

 حمل و نقل و ترافیک



 

 

 *رفع خرابی و اجرای فیبرنوری میدان قائم 

 ( فناوری اطالعات پاسارگاد آریان*نصب و راه اندازی سیستم مکانیزه ثبت تخلف رانندگی مشهد )

 (و باکس فیبر نوری ADVANTECH*خرید تجهیزات اکتیو)

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

 شهرداری مشهد مناطق  فیبر نوریپشتیبانی و نگهداری شبکه *

 شهرداری مشهد مناطق *توسعه شبکه فیبر نوری 

 *نظارت بر توسعه شبکه فیبر نوری  

هوشمند  نمایشگر های یدک ی زات یتجه دیخر*  

مناطق شهرداری مشهد  فیبر نوریسازی شبکه   توسعه و بهینه ،خرید*  

 *کابل کشی کانالی و لوله گذاری 

 *مفصل بندی و کابل کشی هوایی

 بندی، فیوژن و تست فیبرنوری   OCDF*عملیات 

 (OBFC/SM/8*6-OCFC/SM/24/12)*خرید کابل فیبرنوری  

 اجرای ارتباطی فیبرنوری سازمان حمل ونقل ترافیک به سازمان فاوا *

 (ADVANTECH*خرید تجهیزات اکتیو )

سازمان فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

 پایانه مسافربری 

و کامپیوتر  سرور خرید و نصب *  

 خاکی سازمان پایانه های مشهد  و کابل کشی هوایی و   Voipو رادیو تنظیمات شبکه   Cisco*تامین تجهیزات

 *خرید و اجرای شبکه فیبر رادیویی بین پایانه های مختلف و ساختمان های پایانه های مرکزی 

 *اجرای خط هوایی و خاکی فیبرنوری سازمان پایانه های مشهد 

 *اجرای عملیات فیوژن بندی در پایانه مسافربری 

  پایانه مسافربری

 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد 

   OTDRکیلوولت  132*تجهیز اتاق مخابرات ایستگاه ها و تجهیز پست 

 *سیستم نظارت تصویری و زیرساخت دپوی غرب و شرق  

 *مفصل بندی فیبر نوری از ایستگاه غدیر تا دپو غرب 

 شرکت 

بهره برداری    

 قطار شهری مشهد 

 سایر شهرداری ها 

 شهرداری یزد  *خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری و ترافیکی  

مرکز کنترل ترافیک تربت حیدریه   نظارت تصویریسامانه  *خرید و نصب   
شهرداری تربت  

 حیدریه

 شهرداری قلندرآباد  *خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری 

 شهرداری فریمان *خرید و نصب دوربین های نظارت تصویری و ترافیکی  

 



 

 

 وزارت نیــــــــرو 

 برق منطقه ای خراسان   ADSSو   OPGW *مشاوره و مستند سازی و جمع آوری اطالعات فیبرنوری 

 شرکت توزیع برق خراسان * انجام خدمات طراحی و مشاوره و نظارت بر پروژه های احداث فیبر نوری 

 های برق شرکت برق منطقه ای خراسان کابل کشی شبکه فیبرنوری در پست*تامین تجهیزات و اجرای 

 OSA 5421 RUBIDIUM) (*خرید کالک اکسترنال

 امامیه  - کیلو ولت توس 132خطوط OPGW خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوی*

 دانشجو  -طرق - عملیات نصب دکل مخابراتی در پست های دبیری تامین کاال و انجام  *تهیه و

 شریعتی   -کیلو ولت کوهسنگی 132برنوری خطوط *خرید تجهیزات و عملیات اجرایی فی

 کانالی بین پست های قائنات و کاوه  کابل کشی OPGW*خرید و نصب عملیات سیم کشی فیبرنوری 

کیلوولت حکیم نزاری، ابن حسام،فرزان   132خطوط  OPGW*خرید تجهیزات و عملیات سیم کشی فیبرنوری 

 بیرجند

 ماشین ابزار –کیلو ولت ساغروان  132خطوط  OPGW*خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوری

 کمال سبزوار-عطاریه  -ی *تامین تجهیزات، اجرا و کابل کشی شبکه فیبرنوری در پست های مسیر خط شریعت

 ( همکار شرکت پیمان خطوط *نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری پست ابوطالب )

 شادمهر  –*نصب و راه اندازی سوئیچ های بیرجند 

 پست دانشجو به دانشگاه فردوسی  ADSS *کابل کشی

 پست شمال پارک به باشگاه برق منطقه ای   ADSS*کابل کشی 

 گلبهار-ساحل برج  -تپه سالم  -اسکان   - و تجهیز اتاق مخابرات پست های پارس  OPGW*برش سیم 

کیلوولت حکیم نزاری بیرجند   132خطوط  OPGW*خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی فیبرنوری

 ،باقران 

 کیلوولت حکیم نزاری، ابن حسام   132خطوط  OPGWفیبرنوری *خرید تجهیزات و عملیات اجرایی سیم کشی

 بجنورد   - کیلو ولت شیروان  132و تجهیز اتاق مخابرات خط  OPG*نصب جوینت باکس 

 کیلو ولت نیروگاه طوس به نیروگاه شریعتی    132و تجهیز اتاق مخابرات خط  OPG*نصب جوینت باکس 

 کیلو ولت نیروگاه شریعتی به عطار   132و تجهیز اتاق مخابرات خط  OPG*نصب جوینت باکس 

 عباس آباد   - کیلو ولت سبزوار  132و تجهیز اتاق مخابرات خط  OPG*نصب جوینت باکس 

 گناباد-کیلو ولت شادمهر 132تاق مخابرات خط و تجهیز ا OPG*نصب جوینت باکس 

 کیلو ولت سربداران   132و تجهیز اتاق مخابرات خط  OPG*نصب جوینت باکس 

 کیلو ولت گلبهار جهت ارتباط مسکن مهر گلبهار 132*برش خط 

 فاروج   -کیلو ولت قوچان   132*برش خط 

 نیشابور کیلو ولت و برش خط جهت نیروگاه بادی  132*نصب برج 

 *طراحی و اجرای لینک رادیویی پست امامیه به مجتمع الهیه  

 *طراحی و اجرای مسیر فیبرنوری و اجرای سامانه نظارت تصویری مرکز الهیه   

 *طراحی و تجهیز اتاق مخابرات مرکز الهیه  

 در پست کوهستان طالقانی    voip*نصب و راه اندازی سیستم 

 شرکت برق منطقه ای خراسان



 

 

انجام سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات دیسپاچپینگ و مخابرات برق منطقه ای خراسان رضوی از   *

 )همکار شرکت طلیعه شرق ( تا کنون   89سال 

   در نیروگاههای )شریعتی ،مشهد،توس،خیام (و  OCDF/ODFونصبشبکه فیبرنوری ی  اجرا ، تامین تجهیزات *

کیلو ولت خواجه ربیع ،سپاد،   132شادمهر،توس و پست هایکیلو ولت ابوطالب ، 400 های  پست

 خیام،عطار،کمال نیشابور، مالصدرا،کوهسنگی،سجاد،کوهستان، طالقانی و...

 کیلومتر  60کیلو ولت در سراسر کشور به طول  63،132،400بین پست های   ADSS*کابل کشی

 درسراسرکشور  کیلومتر 360کیلو ولت به طول 63،132،400فیبرنوری خط  OPGW *پروژه سیم کشی

 *خرید بیسیم دیجیتال موتورال 

 *خرید و نصب سیستم نظارت تصویری و حفاظت هوشمند پست پارس

 مخابرات پستها  یمشاوره اتاق ها *

 ابوسعید   -کیلوولت تربت حیدریه  132*خرید تجهیزات و عملیات فیبر نوری خط 

 کیلوولت پست مهرگان 132*خرید تجهیزات و عملیات فیبر نوری خط 

 شهرک صنعتی عطار  2کیلوولت فاز  132*سیم کشی خط 

 شرق مشهد  RDC*تکمیل و تجهیز مرکز دیسپاچینگ 

 عدد سرور مرکز دیسپاچینگ 10*خرید 

 *تجهیز آزمایشگاه برق

 دیسپاچینگ  DNS*نگهداری مرکز تلفن 

 راتی و فیبرنوری پست های برق منطقه ای خراسان*تامین تجهیزات مخاب

 به همراه ماژول  *تامین سوئیچ سیسکو

 * خرید تجهیزات و عملیات فیبر نوری پست حافظ

 4خرید و نصب تجهیزات پروژه سد دوستی *

 * خرید تجهیزات و عملیات فیبر نوری جهت تکمیل پست های خاتمه یافته 

 تجهیزات رادیویی دیسپاچینگ شمال شرق*خرید تجهیزات پسیو فیبر نوری و 

 شرکت برق منطقه ای تهران  8و  7پست های فاز  OCDF,ODFنصب  کشی و*تامین تجهیزات و لدر

 دیواندره  -کیلوولت بیجار 132و تجهیز اتاق مخابرات خط فیبر نوری    OPGWنصب جوینت باکس *

 2و1کیلوولت خرم آباد به الین   132و تجهیز اتاق مخابرات خط فیبر نوری    OPGW*نصب جوینت باکس 

 امیرکبیر  -کیلوولت شازند 132و تجهیز اتاق مخابرات خط فیبر نوری    OPGW*نصب جوینت باکس 

 بیجار  – کیلوولت خرم آباد  132و تجهیز اتاق مخابرات خط  فیبر نوری  OPGW*نصب جوینت باکس 

 مریوان - کیلوولت سنندج  230*خرید و نصب تجهیزات پسیو فیبر نوری خط 

شرکت برق منطقه ای  

 کرمانشاه

 شرکت مدیریت برق   خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیبرنوری نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون*

 جنوب فارس 

 شرکت برق منطقه ای فارس خرید بی سیم دیجیتال موتورال 

 شرکت برق منطقه ای یزد   2و1*طراحی اتاق مخابرات کلیه پست های شهرستان یزد و اردکان 

 ایرانشهر  –به صورت گرم نیروگاه زاهدان   OPGW*انجام عملیات کابل کشی 
 شرکت برق منطقه ای  

 سیستان و بلوچستان 



 

 

 کیلوولت چابهار  230*خرید و نصب سیستم نظارت تصویری پست 

 سراوان  230کیلوولت پست 63*سیم کشی فیبر نوری خط 

 اسپکه -کیلوولت بمپور 230*خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری در پست 

 کیلوولت مچکور 230* عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات پسیو نوری در پست 

 استان  توزیع فوق  و انتقال ،  نیروگاهی  پستهای در نوری   پسیو تجهیزات  اندازی راه  و  نصب ،   ید* خر

 نیکشهر  -پالن و چابهار -*برکناری و سیم کشی و اجرای فیبر نوری مسیر چابهار

 میامی  -کیلو ولت شاهوار400در پست های   OCDF/ODFونصب شبکه فیبرنوری ، اجرای  تامین تجهیزات *

 عباس آباد   -میامی - کیلو ولت شاهوار  132و تجهیز اتاق مخابرات خط  OPG*نصب جوینت باکس 

 شرکت برق منطقه ای  

 سمنان 

 قشم و سیستان  63و پسیو فیبر نوری پستهای  OPGW*انجام عملیات کابل کشی 

 *انجام عملیات فیبر نوری پست طلوع 

برق منطقه ای  شرکت 

 هرمزگان 

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  
خراسان رضوی   *برق رسانی به دوربین های نظارت تصویری  

 *پشتیبانی و نگهداری سخت افزار و حفظ قابلیت ها و بهره وری تجهیزات کامپیوتری  

به سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد    *ارتباط فیبرنوری  

 ( همکار شرکت تتا) VMSدستگاه  3*نصب و راه اندازی 

 مشهد )همکار شرکت پند کاسپین(  -*سیستم توزین در حال حرکت محور سرخس

 *اجرای شبکه فیبر نوری چهار پایانه مرزی

 

 اداره کل حمل و نقل و  

 پایانه های استان خراسان

 توزیع نیروی برق  

ADSS    مشهدمیدان شهداء  شی فیبرنوری *تامین تجهیزات پسیو و کابل ک   

تست وتحویل جهت ارتباط و انتقال پست شمس و  نصب و راه اندازی *تامین تجهیزات پسیو،   

 طراحی سیستم های انتقال اطالعات و دیتا جریان و ولتاژ به دیسپاچینگ دربستر رادیویی *

 * انجام خدمات طراحی و مشاوره و نظارت بر پروژه های احداث فیبر نوری 

 کیلوولت مسیر سبزوار سرخس 20*احداث خط 

 توزیع نیروی برق 

 شهرستان مشهد 

 توزیع برق بجنورد  کیلو ولت بجنورد  132شرکت توزیع به پست  فیبرنوری  ADSSکابل کشی*

نیروی برق   تولید  

خراسان  برق  یروین  دی تول اجرای برق، مخابرات، نظارت تصویری و شبکه ساختمان الدن   

  

راه آهن جمهوری اسالمی ایران  – وزارت راه و شهرسازی   

 *تعمیر و نگهداری ازتجهیزات رایانه ای 

راه آهن خراسان اداره کل   

1 *هوشمند سازی درب های اماکن و حراست  

 *یکسان سازی سیستم تصویری سالن ایستگاه مشهد 

2 *هوشمند سازی درب های اماکن و حراست  

3 *هوشمند سازی درب های اماکن و حراست  

4 *هوشمند سازی درب های اماکن و حراست  



 

 

عدد دوربین مداربسته حراست 16خرید و نصب *  

وشمند سازی و نظارت تصویری سرخسه فاز سوم *  

 *سینی گذاری و اصالح مسیر کابلهای صوتی 

اداره کل راه آهن گرمسار  زمان آباد  -گرمسار-سمنان Back Bone*مفصل بندی و تست شبکه فیبرنوری   

 

 ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

تایباد  -چاه گز -مارکرهای فیبرنوری مسیر بازارچه یزدان*نصب و کانفیگ و راه اندازی   
 قرارگاه سازندگی 

 خاتم االنبیاء  

فرماندهی نیروی انتظامی   و تنظیمات شبکه مفصل بندی و تست فیبرنوری Cisco تامین تجهیزات *

 خراسان رضوی

تربت حیدریه  - ایران  ی*تست و فیوژن پادگان قائم ارتش جمهوری اسالم    77مخابرات لشکر  

 ثامن الحجج 

فیبرنوری نیروگاه بینالود  و کابل کشی شبکه  تجهیزات تامین*  شرکت نیبا  

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
* تامین تجهیزات و مصالح و انجام خدمات حفاری کابل کشی فیبر نوری مفصل بندی و نصب و راه اندازی 

 سپاه مشهد تجهیزات نظارت تصویری ) شرکت موج نصر گستر (  

) شرکت موج نصر گستر ( خرید پایه دوربین *  

حرم مطهر رضوی  و کابل ینیس یو اجرا دیخر*  

تجهیزات شبکه و سیستم های نظارت تصویری *خرید و اجرای   
 پشتیبانی ایثار

 

 

برق  ، گاز وای سیکل ترکیبیه نیروگاه  

ظت الکترونیکی و تجهیز اتاق مخابرات  خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفا*  نیروگاه خیام  

ظت الکترونیکی واصالح شبکه فیبر نوری  خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفا*    نیروگاه کازرون  

رنوری و تجهیز اتاق مخابرات  *خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه شیروان  

رنوری و تجهیز اتاق مخابرات  *خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه بندر عباس  

رنوری و تجهیز اتاق مخابرات*خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه  شریعتی 

رنوری  وتجهیز اتاق مخابرات*خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه توس  

رنوری و تجهیز اتاق مخابرات*خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه مشهد  

رنوری و تجهیز اتاق مخابرات*خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه شهید کاوه  

ترنوری و تجهیز اتاق مخابرا*خرید تجهیزات و اجرای عملیات بهینه سازی شبکه فیب  نیروگاه شهید رجایی 
 

 

 



 

 

 پاالیشگاه های گاز و نفت   

 *اجرا و کابل کشی توسعه بستر شبکه فیبرنوری 
منطقه چهار عملیاتی انتقال  

 گاز مشهد  

 *اجرا و اصالح بستر شبکه فیبرنوری  

 *اجرای عملیات کاندوئیت کشی و کابل کشی فیبرنوری به همراه فیوژن پاالیشگاه خانگیران  

 *عملیات اجرایی اجرای کابل شبکه و فیبرنوری 

 پاالیشگاه گاز شهید  

 هاشمی نژاد سرخس  

 پاالیشگاه آبادان  *تامین تجهیزات کابل کشی پاالیشگاه آبادان  

 جزیره خارک  فیبرنوری  و کابل کشی شبکه اجرا و  شبکه  تنظیمات و  Ciscoتجهیزات *تامین

 الوان  ه جزیر  فیبرنوری رفع خرابی شبکه و  شبکه  تنظیمات  و  Cisco تجهیزات *تامین

 مهندسی و توسعه گاز ایران  EPCکیلوولت به روش  20*احداث تاسیسات نیرورسانی و برقراری انشعاب برق 

 *خرید تجهیزات مخابراتی فوالد قائنات

 *نصب تجهیزات مخابراتی فوالد قائنات

 *خرید کابل فیبر نوری فوالد قائنات

شرکت بین المللی مهندسی 

 ایران)ایریتک( 

 

ایران شرکت مخابرات   

 زمان آباد -گرمسار-سمنان  Back Bone*مفصل بندی و تست شبکه فیبرنوری 

 سایت رنگین کمان Back Boneمفصل بندی و تست شبکه فیبرنوری  *
 سمنان 

 شرکت مخابرات

 *نگهداری و بازسازی شبکه فیبرنوری پرظرفیت مسیرهای اصلی مدیریت مخابرات سبزوار 

 *کابل کشی هوایی پنگی به برس 

 کافو نوریشهری،  TXو رفع خرابی فیبرنوری مسیرهای   Back Bone*نگهداری و بازسازی شبکه فیبرنوری 

 های همجوار مدیریت مخابرات تربت حیدریه   MCتابعه و 

 مشهد به نیشابور  Back Boneازی مسیرهای فیبرنوری *عملیات بهس

 مسیر رباط سفید به تربت حیدریه Back Bone*عملیات تغییر مسیر فیبرنوری 

 خطوط راه دور فیبرنوری، هوایی، خاکی، کم ظرفیت تابعه مخابرات سبزوار   UHF*نگهداری سیستم های 

 خراسان 

ساخت ارتباطات زیرشرکت   

فریمان - نوری مشهد*بهینه سازی و تغییر مسیر فیبر  

 راه آهن  -کاشمر-فیبر نوری مشهد Back Boneخط *

رشتخوار  –*بهینه سازی و تغییر مسیر فیبرنوری تربت حیدریه   

سرخس–*بهینه سازی و تغییر مسیر فیبرنوری راه آهن مشهد   

قوچان –*بهینه سازی و تغییر مسیر فیبرنوری مشهد   

 مشهد SC2 راک در سالن دیتای مرکز 14*خرید واجرای 

 *عملیات داکت گذاری مرکز تربت حیدریه 

 *عملیات حفاری مکانیزه مرکز کوهسنگی مشهد 

 *خرید ونصب پچ پنل فیبرنوری 

 خراسان 
شرکت ارتباطات  

ساخت زیر  



 

 

سالن های فنی مراکز اراک و ساوه  *تهیه، نصب و راه اندازی سیستم دوربین مداربسته  مرکزی 

شاهرود -*عملیات بهینه سازی مسیر فیبر نوری آزادشهر  گلستان 

 اردبیل *خرید و نصب و راه اندازی زیرساخت سیستم نظارت تصویری مرکز قصرداغ

و راه اندازی دستگاه ذخیره ساز مرکز زاهدان  *تامین  ونصب  

 *تامین  ونصب و راه اندازی دستگاه ذخیره ساز مرکز چابهار 

سیستان و  

 بلوچستان 
 

ها ه مراکزآموزش عالی ودانشگا  

 و تنظیمات شبکه و اجرا و کابل کشی شبکه فیبرنوری    Cisco*تامین تجهیزات
  واحد انفورماتیک دانشگاه 

سبزوار  آزاد  

 دانشگاه تربیت معلم سبزوار   اجرا و کابل کشی شبکه فیبرنوری  و تنظیمات شبکه و  Cisco*تامین تجهیزات

 دانشگاه حکیم سبزواری  و تنظیمات شبکه و اجرا و کابل کشی شبکه فیبرنوری   Cisco*تامین تجهیزات

 دانشگاه فردوسی مشهد  ودوربین های نظارت تصویریاجرا و کابل کشی شبکه فیبرنوری    ، تنظیمات شبکه ، Cisco*تامین تجهیزات

 دانشگاه تهران  مشاوره واجرای آبیاری زهکشی و ابزار دقیق *

 

 آستان قدس رضوی

 *اجرای عملیات نگهداری و سرویس دوره ای روشنایی حرم مطهر رضوی )سازمان فنی ونگهداری حرم مطهر(

 اجرای عملیات نگهداری و سرویس دوره ای دوربین ها و رک های نظارت تصویری حرم مطهر رضوی )سازمان فنی ونگهداری حرم مطهر( *

 97سال  – *کابل کشی و نصب دوربین های مداربسته در حرم مطهر و ساختمانهای وابسته 

 98سال  – ته *کابل کشی و نصب دوربین های مداربسته در حرم مطهر و ساختمانهای وابس

 99سال  – *کابل کشی و نصب دوربین های مداربسته در حرم مطهر و ساختمانهای وابسته 

 *اجرای فیبرنوری مرکز آزادی به آستان قدس

 شرکت فرآورده های لبنی رضوی ارتباط لینک رادیویی *

 آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم و زیارتگاه شهید مدرس اندازی سیستم نظارت تصویری  *تامین ونصب و راه 

 مراکز صنعتی وتجاری  ،مجموعه کارخانجات

 شرکت سیمان زاوه  وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 معدن سنگ وآهن خواف  کشی و تجهیزات فیبرنوری  وکابل AXIS*اجرای دوربین مدار بسته 

 فوالد اسفراین و ارتباطات فیبرنوری   AXISاجرای دوربین مدار بسته *

 خراسان گچ مداربسته  دوربین  سیستم تجهیزات و  لوازم کلیه  خرید *

 سیمان مشهد  فیبرنوری شبکه بستر اصالح و  *اجرا

 ماشین سازی اراک شرکت  ترکیبی نیشابور تست و فیوژن شبکه کنترل نیروگاه سیکل *

 وینجسیمان  وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 شرکت فرش نگین وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG6_PCttbWAhUSalAKHbDWC5EQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.reorazavi.org%2Frdp&usg=AOvVaw0aVDaW3y7OyR_genPWdmJs


 

 

 

دولتـــی  ی ادارات و ســازمــان ها   

دوربین های مداربسته اداره کل و شهرستان ها اجرای سیستم *  
اداره کل امور مالیاتی استان  

 خراسان رضوی

تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری جهت ارتباط به سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد *  صدا وسیما مرکز خراسان  

شهرداری مشهد تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری جهت ارتباط به سازمان فاوا *  سازمان نظام مهندسی خراسان 

تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری جهت ارتباط به سازمان فاوا شهرداری مشهد *  سازمان بازرسی خراسان  

تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری جهت ارتباط به سازمان فاوا و سازمان حمل و نقل ترافیک  مشهد *  

 سازمان همیاری شهرداریها  – ف ثبت تخل  یها  ستمیس نیتام  و   ریتعم ،ینگهدار*
 استانداری خراسان رضوی 

تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری جهت ارتباط به سازمان فاوا شهرداری مشهد *  سازمان صنعت ومعدن وتجارت 

تامین تجهیزات و اجرای شبکه فیبرنوری جهت ارتباط به سازمان فاوا شهرداری مشهد *  آزمایشگاه مکانیک خاک 

خرید تجهیزات و اجرای شبکه مخابراتی فیبر نوری شهرک صنعتی نوشهر *  
شرکت شهرک های صنعتی استان  

 مازندران
 

 

 شــرکـــت هـا

نیرو   مهندسی و پژوهشی سازه و فیبرنوری(  –نظارت تصویری –رادیویی –مخابرات  -مشارکت در کلیه پروژه های )برق*  

 عمرانی و اجرایی کامل فیبرنوری ودوربین های ثبت تخلف سازمان ترافیک مشهد*عملیات 
فناوری اطالعات پاسارگارد  

 آریان )فناپ( 

 سیم نور پویا   خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGW*مفصل بندی و تست شبکه 

 مهام شرق و مفصل بندی و تست فیبرنوری در سراسر کشور  اکتیو *تامین تجهیزات

 شیمبار *مفصل بندی و تست فیبرنوری سد دوستی ایران و ترکمنستان 

 پایا ارتباط  *مفصل بندی و تست شبکه فیبرنوری بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند 

 طلوع انرژی  *مفصل بندی و تست فیبرنوری رینگ بین پست های مشهد 

 ساتل رهام  نوری مدیریت شبکه برق منطقه ای در خطوط فیبر  OCDF/ODF*عملیات باکس کابل زمینی

 ساینا گسترپردیسان ظت الکترونیکی نیروگاه خیام وکازرون  خرید و نصب تجهیزات نظارت تصویری و سیستم های حفا*

 مجتمع تجارتی ،اقامتی آراد  فیبرنوری وکابل کشی و تجهیزات   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 مجتمع تجارتی اطلس مال  فروش تجهیزات اکتیو *

 هتل نگین  وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 هتل سی نور  وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری  *اجرای دوربین مدار بسته 

 سیمان تایباد وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 شارستان ناهید  *خرید و نصب سیستم نظارت تصویری برج آراد 

 کاشی زهره  وکابل کشی و تجهیزات فیبرنوری   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *



 

 

ونتسکی *مشاور و طراح شبکه و دیتا سنتر باغ کتاب تهران  

 مهندسی سوپرفاز  و کابل کشی فیبرنوری سایت های ایرانسل سطح شهر مشهد *نصب فیزیکی پست باکس ها، فیوژن 

 اسکیونک فروش تجهیزات فیبرنوری و نصب و راه اندازی دوربین های نظارت تصویری *

 اتانیر   خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGWمفصل بندی و تست شبکه *

 سرو نیرو   خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGWمفصل بندی و تست شبکه *

 آفرینه طوس   خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGWمفصل بندی و تست شبکه *

 پرسو الکترونیک  بک بن زیرساخت فروش تجهیزات فیبر نوری و بهینه سازی خط  *

 سحا الکترونیک  نظارت تصویری جاده های خراساننصب و راه اندازی دوربین های *

 شرکت تتا  لطف آباد – تایباد  –در قوچان    vmsنصب و راندازی *

 طلیعه شرق  گ و مخابرات برق منطقه ای خراسان*انجام سرویس ونگهداری و تعمیرات تجهیزات دیسپاچین

 تیوا صنعت  و دوربین های ثبت تخلف سازمان ترافیک مشهد   عملیات عمرانی و اجرایی کامل فیبرنوری*

 پندکاسپین نصب وراه اندازی باسکول ودوربین های نظارت تصویری پلیس راه سرخس *

 رسانیر   خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGW*مفصل بندی و تست شبکه 

 اطلس افروز شرق  خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGW*مفصل بندی و تست شبکه 

 ماموت  و تجهیز کانکس های مخابراتی در پست های برق منطقه ای خراسان OCDF/ODFتامین تجهیزات لدر و نصب *

 الد ارتباط قشم   های مخابراتی در پست های برق منطقه ای خراسان  و تجهیز کانکس OCDF/ODFتامین تجهیزات لدر و نصب *

 پیام گستر بلگا  تامین تجهیزات لدر و نصب در مرکز الهیه  

 اترک سازه  بینالود  پست  OCDF,ODFنصب  کشی و*تامین تجهیزات و لدر

 الکتروسازه راژان    خطوط انتقال برق پست های سراسر کشور OPGW*مفصل بندی و تست شبکه 

 تام ایران خودرو  پاالیشگاه خانگیران سرخس 73کیلو ولت چاه شماره  20احداث خط *

 الماس سازه توس   خرید و نصب و راه اندازی دوربین پالک خوان  *

 فرانیرو *بهینه سازی مخابراتی پست های خواف و سنگان

 روشن گستر توس  *عملیات فیبر نوری پست امیر کبیر و پست میرحاج استان سمنان 

 فوالد آلیاژی کیمیای صبا  اسفراین  کیلوولت 400و تجهیز کانکس های مخابراتی در پست  OCDF/ODF*تامین تجهیزات لدر و نصب 

 

 بخشی از پروژه های خارجی  

 حرمین شرفین  CCTV* تهیه و اجرای پروژه 

 * تهیه و اجرای پروژه شبکه های فیبر نوری حرمین شرفین

 (km300اربیل و سلمانیه )  OPGW* نصب جوینت باکس های خط  

 (   km 2000*  نصب جوینت باکس ها از بصره تا بغداد )  

 کشور عراق

 گرجستان هتلی  تجهیزات فیبرنوری و   اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 ارمنستان قرنطینه واردات گوشت  و تجهیزات فیبرنوری  اجرای دوربین مدار بسته تامین و *

 امارات ( GCCراه اندازی سیستم مخابراتی ویدیوکنفراس بین المللی کشورهای عضو )*



 

 

   

تیم اداری و فنی مشخصات   

 

  

 کار سابقه سمت تحصیلی  رشته خانوادگی نام  و نام

 سال  20 مدیرعامل  کامپیوتر  محسن خسروآبادی 

 سال  20 رئیس هیئت مدیره  صنایع  محسن نظری فر 

 سال 16 مدیر داخلی  الکترونیک  –برق  رخساره قدریان 

 سال 10 مدیر داخلی  کنترل  -برق  محمدجواد نجاریان 

 سال 8 کارشناس بازرگانی  مدیریت بازرگانی  سهیل مستقیمی 

 سال 8 پروژه مدیر  برق قدرت رحمتی مقدم  فاطمه

 سال 3 کارشناس تیم تحقیق و توسعه کامپیوتر  محمدرضا غفار پور 

 سال 9 کارشناس حسابداری  حسابداری  آذر ارجمند 

 سال 8 کارشناس داخلی  علوم انسانی  فاطمه شیردل 

 سال 8 سرپرست کارگاه عمرانی  عمران  رامین رسیده 

 سال 9 سرپرست کارگاه عمرانی  عمران  معین محجوب فرد 

 سال  20 مسئول انبار  فنی حسن رضایی 

 سال 1 کارشناس حسابداری  حسابداری  سپیده کیوان دوست 



 

 

 

 

سیستم نظارت تصویریتیم اجرایی شرکت در بخش مشخصات   

        

 

 

تیم اجرایی شرکت در بخش فیبرنوری مشخصات     

              

  

 کار سابقه سمت تحصیلی   رشته خانوادگی نام  و نام

 سال  20 نظارت تصویری سرپرست تیم  برق محسن نظری فر 

 سال 8 کارشناس پروژه  مخابرات  -برق  فاطمه رحمتی مقدم 

 سال 3 کارشناس پروژه  IT محمدرضا غفارپور

 سال  2 کارشناس فنی  برق محمدرضا وظیفه شناس 

 سال  2 تکنسین فنی  برق روح اهلل احمدی 

 سال  2 تکنسین فنی  برق مجتبی مروت 

 کار سابقه سمت تحصیلی  رشته خانوادگی نام  و نام

 سال 7 تکنسین فنی  برق حامد ایزانلو 

 سال 15 تکنسین فنی  فنی غالمحسین ایزانلو 



 

 

 

 

 مستقر در حرم مطهر  پرسنل فنی شرکتمشخصات                

 

 

 

 کار سابقه سمت رشته تحصیلی  خانوادگی نام  و نام

 سال  12 سرپرست کارگراه  برق حسین مجیدی پور 

 سال 8 دوربین  نیروی فنی  برق عباس شریعتی 

 سال 3 نیروی فنی دوربین  برق جواد علی آبادی 

 سال  2 نیروی فنی دوربین  برق سیدمحمدنژادعلی 

 سال  2 نیروی فنی دوربین  برق محمد رضا کمالی 



 

 

 

 


