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 88349683 88171994 علی بهرامپور آرمان صنعت رفسنجان 1

کوچه  -پائین تر از خیابان مطهری-خیابان قائم مقام فراهانی

 8واحد  -10پالک  -26

www.rainarfiberoptic.com 

info@rainarfiberoptic.com 

مین تجهیزات پسیو تولید و تافیبرنوری، تولیدکننده کابلهای 
طراحی و اجرای شبکه های فیبرنوری و  -مشاوره -فیبرنوری

 پروژه رساندن فیبرنوری به منازل
 

 88698172 88567391 عبدالصالح کهزادی آکام صنعت آسیا 2

گل  کوچهشهرک غرب، بلوار پاکنژاد، باالتر از بلوار دریا، 

 25آذین، پالک 
www.akamindustry.ir 
info@akamindustry.com 

مساحی و موقعیت یابی سکوهای دریایی ، طراحی ، اجرا و 
 تعمیر و  نگهداری کابل نوری زیردریایی

 27689888 27689000 رسول شوبیری ماهوارهآرین  3

کوچه  -نرسیده به مطهری -خیابان سهروردی شمالی

 5پالک  -تهمتن

www.aryansat.ir 

info@aryansat.ir 

ارائه کلیه خدمات در ارتباط با انتقال داده ها و مخابرات 
 ماهواره ای

 
 

 عبدلحسن  آنتن کار 4

46813613 

46837085 

46834625 

46834649 
 3پالک  -کوچه فرنان -خیابان حاج اصغری -شهرقدس

www.antenkar.com 
info@antenkar.com 

 تولید انواع آنتن های مخابراتی و تجهیزات پسیو شبکه

 محمد جابری اتصال صنعت میانه 5

88554013 

88553917 

88553927 

88554092 

 -کوچه میرزاحسنی -دفتر مرکزی: خیابان قائم مقام فراهانی

 4طبقه  -11پ 

پ  -کوچه میرزاحسنی -فراهانی بان قائم مقامدفتر فنی: خیا

 طبقه اول -11

www.esmcell.com 

info@esmcell.com 

ی مدیریت سرویس، توسعه شبکه سیار، انجام پروژه ها
طراحی و راه اندازی و نگهداری شبکه های موبایل، انجام 

فناوری اینترنت اشیا، پروژه های هوشمند سازی مبتنی بر 
 طراحی، ساخت و تولید تجهیزات اینترنت اشیا

 
 

 محمود هاشمی اختر افشان 6
88718250 

88712635 
88724201 

 9پالک  -15ساختمان شماره  –مطهریدفتر : خیابان 

 – 4کوهک-جاده مخصوص کرج، گرمدره 24کارخانه: کیلومتر

 46پالک

 16315-549صندوق پستی: 

www.akhtarafshan-co.com 

co.com-info@akhtarafshan 

 

 تولید و توزیع کننده سیستمهای مخابراتی و ملزومات شامل:
ها و  XDSLلوازم شبکه و تجهیزات اکسسهای نوری و 

ی و نیز تولید های مخابراتو مجری طرح VOIPسیستم های 
خودایستا و مهاری و  کننده انواع دکلهای مخابراتی منوپل،

 سایت های اضطراری موبایل

http://www.rainarfiberoptic.com/
http://www.akamindustry.ir/
http://www.aryansat.ir/
http://www.antenkar.com/
http://www.esmcell.com/
http://www.akhtarafshan-co.com/
mailto:info@akhtarafshan-co.com
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 علی نعمتی ارتباطات هوشمند چکاوک 7
09209201015 

29700200 
29700190 

تهران،خیابان شریعتی، باالتر از سید خندان، روبروی پارک 

 4،ط  9شریعتی، کوی کاوه، پ
www.chakavak.info 

 
nemati@chakavak.info 

تولید و راه اندازی سامانه تلفنی نسل جدید مبتنی 
 NGN/IMS.براستانداردهای 

 فرامرز دالوری ارتباطات جامع نوین 8

29402001 

29401212 

29400 

29405060 

 –خیابان ناطق نوری  –خیابان گل نبی  -یابان پاسدارانخ

طبقه  –مجتمع نوین  -39پالک  –نبش کوچه رفیق دوست 

 سوم

 1947853581کدپستی :

وری اطالعات ـ تأسیس و بهره برداری شبکه افن مخابرات و
 پروژه های بزرگ مخابراتی مشاورهتلفن ثابت ـ 

 شمحمدحسین دان سیستمارتباطی کام کار  9
86031565 

22220857 

22222953 

86031573 

 -217پالک  -تقاطع مدرس -خ وحید دستگردی)ظفر(

 1919814913کدپستی: 

www.comkarsystem.com 

comkar@comkarsystem.com 

پیمانکاری دارای رتبه یک پیمانکاری مخابرات و مجوز 
واهینامه رتبه یک ارتباطات ساخت، گ ( طرح و EPCعمومی )

احداث ، نگهداری و بهینه  –از شورای عالی انفورماتیک 
تولید مراکز  -سازی شبکه ارتباطی زیرساخت ، ثابت و سیار

 سنجش از راه دور _تلفن پرظرفیت، رادیو مایکروویو 

 حسین سرعتی ارتباطات پویای ژرف نگر 10
041 

35244643 

041 

35244248 

 -ساختمان تجاری پاسارگاد -خ فارابی -تبریزرکزی: دفتر م

 4واحد  –طبقه اول 

 60303پالک  –شهرک فناوریهای پیشرفته  –کارخانه : تبریز 

www.epjn.ir 

و  MDFانواع ترمینالهای  -تولیدکننده تجهیزات مخابراتی

 ADSLتهای انواع سرکابلهای پور -اسپلیترهای مربوطه

 86128906 86128906 مهرداد صادقیان الماس شبکه داران 11

 1واحد  116پالک -بلوار شهید دادمان–بزرگراه یادگار امام 

 1467893961کدپستی: 

www.almaas.ir 
info@almaas.ir 

 

شرکت دانش بنیان صنعتی در زمینه طراحی و تولید 

ت سوئیچهای تلفنی ، سیستمهای انتقال و امنیت تجهیزا

 دیتا و مخابرات شبکه های

 امیرحسین شکوری مقدم ایران سیستم 12
22258684 

22258682 
22222953 

کدپستی  -217شماره  -خیابان وحید دستگردی

1919814913 

www.iransystem.com 

management@iransystem.com 

مهندسی نرم افزار ، ارائه خدمات مهندسی سخت افزار 

 الکترونیک و مخابراتی ، اطالع رسانی و اینترنت

 88487173 88484830 غالمرضا قرشیسید  ایران سوالر 13

جنب خیابان آرش مهر )شهرآرا(  -خیابان جالل آل احمد

 طبقه دوم -بانک کشاورزی( 2) ساختمان شماره  56شماره 

www.iransolar.ir 

@iransolar.irInfo 

ده خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ارائه کنن

 ای

 مشاوره در زمینه خدمات دیتا

http://www.chakavak.info/
mailto:nemati@chakavak.info
http://www.comkarsystem.com/
http://www.epjn.ir/
http://www.almaas.ir/
http://www.iransystem.com/
http://www.iransolar.ir/
mailto:Info@iransolar.ir
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 کاوه نظامیوند چگینی ایرانیان رایان شرق 14
3-88689712 

 

3-88689712 

 

کوچه حق  -خیابان عالمه طباطبایی جنوبی -سعادت آباد

 6و  4و   3واحد  -31پالک  -طلب غربی

co.com-www.irs 

co.com-info@irs 

 

و کشور ICTطراحی ، اجرا، پشتیبانی و تأمین پروژه های 

( شبکه های انرژی IOTنین مجری هوشمند سازی )همچ

 )گاز،آب و برق( در کشور

 

 89784310-021 70-03133931069 ولی اله امیری بهبود ارتباط چهلستون 15

ساختمان فن آفرینی  –شهرک علمی و تحقیقاتی  –اصفهان 

 127واحد  – 2
www.iranfiber.ir 
info@iranfiber.ir 

 iotتولید قطعات اپتیکی نوری و صنایع 

 22554677 22551400 رضا مهدیان پارسبهینه پردازش سپهر  16

 –گلستان پنجم )خیابان شهید موسوی(  -خیابان پاسداران

 119واحد  –طبقه پنجم  – 194پالک  -تقاطع خیابان اسالمی

www.behineh.ir 

info@behineh.ir 

 

ارائه راهکار یکپارچه و جامع فرآیند مالی و فنی صورت 

 bssحساب و خدمات مشترکین 

 Telecommدر صنعت  MCBSراهکار متمرکز و نوین 

با  Mediationراهکار فرآیند جمع آوری و پردازش داده 

 وئیچپوشش تنوع شبکه س
 

17 
بنیان ارتباط سهند کیش 

 فرهیختگان
 44962334 44962334 محمد رشیدیان

 -مهرشهر -کرج -آدرس کارخانه یا کارگاه استان البرز

  37از بلوک  5/0قطعه  -فاز اول -منطقه ویژه اقتصادی پیام

www.bestel.ir  
www.bestel.ir  

کلمپ  -پچکورد و پیگتیل فیبر نوری )کابل اتصال( تولید 

 -جامپر )اتصال دهنده ارتباطات رادیویی( -)نگهدارنده کابل( 

 پچ پنل )جعبه اتصال نوری -اسپلیتر نوری

 حسین یارمحمدی پارس التک انرژی 18
9-88755447 

8-76218397 

88544987 

76218399 

 -عشورینبش  -میرزای زینالی غربی -سهروردی شمالی

 17واحد  -5طبقه  -144پالک 

 -4ابتدای فاز  –کارخانه شیراز: شهرک صنعتی بزرگ 

 11قطعه  – TQبلوک

www.parseltek.com 

h.yarmohammadi@parseltek.com 

info@parseltek.com 

 (Indoor&Outdoor)تولید منابع تغذیه مخابراتی 

 FTTxتولید تجهیزات پسیو شبکه 

 FTTxشبکه ONTتولید دستگاه 

 تولید پانل فتوولتائیک خورشیدی

http://www.irs-co.com/
mailto:info@irs-co.com
http://www.iranfiber.ir/
mailto:info@iranfiber.ir
http://www.behineh.ir/
http://www.bestel.ir/
http://www.bestel.ir/
http://www.parseltek.com/
mailto:h.yarmohammadi@parseltek.com
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 پارس ایراتل 19
 محمودرضا

 ابریشم چی

88555554 

1881 

88512701 

 

 برج ایراتل -17دهم ـ پالک بش خ بخارست  ـ ن

www.parsiratel.com 

info@parsiratel.com 

و  ICTسرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان در حوزه 

( باتوان RenewableEnergyانرژی پاک و تجدیدپذیر )

 دسترسی به بازارهای بین المللی

 

 48056789 48056000 فرشاد خوشخوی زهتاب پارس پویش فن آور 20

قبل از پل  -غرب به شرق بزرگراه جالل آل احمد- رانته 

 -طبقه سوم -1/1پالک -خیابان حاجی پورامیر -آزمایش

 6/7واحد
www.parspooyesh.com 

farshadkh@parspooyesh.com 

نرم  خدمات رایانه ای شامل تهیه وفروش نرم افزار وپشتیبانی

 افزار

 غالمرضا طهماسبی پارس تارا 21

071 

32357594 

32336757 

071 

32358698 

 -کوچه سوم -خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی -شیراز

 401واحد  –ساختمان خوارزمی 

www.parstara.com 

info@parstara.com 

ی رژیهاو ان AC-DCتولید انواع رکتیفایر و تابلوهای 

 تجدیدپذیر

 طراحی و اجرای نیروگاههای خورشیدی

 88787435 88787431 رحیم فخاری پارس تلفنکار 22

پالک  -کوچه سیمیاری -بعد از پل صدر -یابان شریعتیخ

 1931614863کدپستی: 3واحد   -2طبقه  – 28

www.ptkco.com 

ptk@ptkco.com 

m.ebrahimi@ptkco.com 

طراحی ، تامین کننده و  مجری تجهیزات و پروژه های 

 enterpriseتی و تجهیزاتمخابرا

 محمد سید جلیلی پارس جلفا 23

88674334 

 خط( 15)

 

88664912 

 -ریقا و ولیعصر آفن یماب -وحید دستگردی )ظفر( خ

 مپنجطبقه  –283پالک

 1968634845:کدپستی

www.parsdjolfa.com 

info@parsjolfa.com 

 تولید کننده تجهیزات:

Passive  وActive  ، شبکه مخابراتی، مفصل کابل مسی

مفصل فیبر نوری، روکشهای حرارتی، ترمینال های 

IDCز، ، فیوPatch Cord ،Pigtail تجهیزات ،

CWDM,FTTH کافوی نوری، سیستم های انتقال و ،

 PCMتجهیزات 

 88206469 88206475 افضلیحسین  پارس هما پرتو 24
واحد -3پالک  -19کوچه  -خیابان گاندی جنوبی -ونک

404 

 تولید تجهیزات انتقال نوری

DWDM-CWDM 

http://www.parspooyesh.com/
http://www.parstara.com/
http://www.ptkco.com/
mailto:ptk@ptkco.com
mailto:m.ebrahimi@ptkco.com
http://www.parsdjolfa.com/
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www.parshomaparto.com 

afzali@parshomaparto.com 
ONT–ATCA–ROAD 

 88691371 88691372-4 پاکروانمحمدرضا  پرتو تماس نوین 25

 -خ حق طلب غربی -خ عالمه جنوبی-سعادت آباد

 38واحد 9طبقه  -31پالک 

www.parman.ir 

contact@parman.ir 

-NGطراحی و تولید سیستمهای مخابراتی انتقال نوری 

SDH   تا سطحSTM-64 

 دیتا و سوئیچهای اترنتطراحی و تولید تجهیزات 

ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه طراحی                 

 شبکه های مخابراتی نوری

 44221562 44215738 مهران سلمانی پرتو ارتباط صبا 26

نبش -خیابان شهید ابراهیمی-رزداران بلوار م –تهران 

 2پالک  -7الوند
WWW.PESABA.COM 

info@pesaba.com  

و  PDHخاص در شبکه  یسخت افزارها دیو تول طراحی •

SDH  تا STM1-64 آنها  یمراه رمزکننده هاه به 

اترنت تا  یدر فضا یسفارش یسخت افزارها دیو تول یطراح •

 آنها یو رمزکننده ها 10Gنرخ 

 ( Big Data) مینرم افزارهای پردازش داده حج دیولت •

در باند  یکننده سفارش تیآنتن و تقو دیو تول یطراح •

 مختلف یو توانها یفرکانس

مختلف در  یانتقال و مبدلها یسامانه ها دیو تول یطراح •

 SDH, PDH, Ethernet طیمح

و  لیموبا یشبکه ها زیو آنال یریاندازه گ یطراح سامانه ها •

 تاید

 یشبکه ها یو اعتبارده تیفیک شیپا یستمهایطراح س •

 لیموبا

27 
پردازش و ذخیره سازی 

 سریع داده ) پرسا(
 66029164 66029164 رضا افتخاری

بن بست  -خیابان حبیب زادگان -تیموری –تهران 

 11واحد  -پالک یک شرقی -فاطمی

www.hpds.ir 
info@hpds.ir 

طراحی و تولید سامانه های ذخیره سازی داده،ارائه 

راهکارهای نوین و جامع ذخیره سازی، ارائه مقاالت بین 

 اده های حجیمالمللی معتبر در حوزه ذخیره سازی د

 

28 
 پرشین سازه پرتو

 
 44761788 44761778-87 سعید صفرزاده

 16نسیم  -بلوار کوهک -شهرک گلستان -تهران

 طبقه پانزدهم -اداری cبلوک  -مع طوبیمجت -شرقی

 کیلوولت 400پست های فشار قوی تا 

 کیلوولت 400خطوط انتقال نیرو تا  

 پروژه های مخابراتی

 88722159 88712451 محمدحسین ذوالفقاری هاپرورش داده  29
 25پالک  –کوچه شهدا  –خیابان میرزای شیرازی شمالی 

www.dpco.net 

info@dpco.net 

پیمانکاری در اجرای پروژه های صنعتی به روش  1دارای رتبه 

طرح و ساخت ، تولیدکننده صفحه نمایش ، صفحه کلید ، 

سیستم متمرکز کننده دیتا ، کامپیوتر شخصی ، ساعت 

http://www.parshomaparto.com/
http://www.parman.ir/
http://www.hpds.ir/
http://www.dpco.net/
mailto:info@dpco.net
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و همچنین  interfaceحضور و غیاب ، ماشین صندوق و 

تولیدکننده نرم افزار در زمینه مدیریت شبکه ، سیستمهای 

( ، امنیت شبکه اطالعات ، Billingساب گیری )صورتح

( ، مدیریت فرایندهای  CRMسیستمهای امور مشتریان )

( ، داشبوردهای مدیریتی ، هوش تجاری BPMSکسب و کار )

 و  پایگاههای داده ای

 پژوهش و توسعه ناجی 30
 مهدی

 سید هاشمی

44223415 

88676163 

44223417 

88676167 

 382میرداماد ، حدفاصل مدرس و آفریقا پالکبلوار 

www.nrdc.ir 

ict.ir-elecom@btn 

 فناوری اطالعات و ارتباطات -

 ارتباطات سیار حرفه ای - -

 ر و نرم افزار رادیو ترانکخت افزاتولید س -

31 
 ایرانپالتین 

 )باتری نیل(

 حمید

 رئیسی

3-88844751 

88844950 

(028) 

32233215 

88833385 

(028) 

32225429 

 

 12پالک  -کوچه هفدهم -خیابان میرزای شیرازی

 158664431 4کدپستی:

 خیابان حکمت سوم -شهر صنعتی البرز  -کارخانه: قزوین

www.platiniran.ir 

info@platiniran.ir 

تولیدکننده انواع باتری های صنعتی، لوازم برقی خودرو ، 

 انواع پولی و قطعات فنی و مهندسی

 64063101-8 مهدی نیامنش پیام افزار پیک آسا 32
66007770 

 

ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف ـ کوچه  آزادی ـخیابان 
 10پالک-بن بست چهارم  -شهید صادقی

www.peykasa.com 
info@peykasa.ir 

 

 سیستم های پیام رسانی شامل:- نرم افزارهای مخابراتی

SMSC-FSMSC-SMS GW-MMSC-OMC-SDP-UMSC-
Email Server-Managed Services Platform-Value 

Added Services Platform 
 ( VASو ارائه سرویسهای ارزش افزوده مخابراتی )

 

33 
پیشرو اندیشه پرداز              

 سی پل
 021-89789874 03133932430 آریان ستوده مهر

صنعتی اصفهان شهرک آدرس دفتر مرکزی اصفهان دانشگاه 

 106واحد  1فن آفرینی علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان 

www.cpol.ir   و   info@cpol.ir 

های شبکه توسعه فناوری کالن داده و محصوالت و خدمات 

گنال تلویزیونی پردازش سی پخش، ارتباطی اینترنت اشیا 

 روی لبه

 88508073 88500162 -4 حسین جردکانی ارگادپویش تجهیز صنعت پاس 34

 خیابان شریعتی -تهران 

 کوچه موزه )بسطامی ( -باالتر از شهید قندی 

 طبقه سوم - 15پالک 

http://www.irpuyesh.com/ 
puyeshtajhiz@yahoo.com 

نوری خاکی و هوایی با طرح و تولید انواع مفصل های فیبر 

 رکت مخابرات ایرانظرفیتهای متفاوت  دارای تاییدیه ش

دارای  FTTH , FAT , TB , ATBتولید انواع باکسهای  

 تاییدیه شرکت مخابرات ایران

 FTTH , ODC, CBتولید انواع کابینت  

http://www.nrdc.ir/
mailto:elecom@btn-ict.ir
http://www.platiniran.ir/
mailto:info@platiniran.ir
mailto:info@peykasa.ir
http://www.cpol.ir/
mailto:info@cpol.ir
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 Rack Mountتولید  پچ پنل های فیبر نوری ریلی  

 indoor & Outdoor Wall Mountتولید انواع باکس 

 تولید انواع پیگتیل، پچکورد

 چکوردهای تاکتیکی فیبر نوریع کابل و پتامین انوا

تامین انواع اسپلیترهای فیبر نوری  دارای تاییدیه شرکت 

 مخابرات ایران

 تامین انواع دستگاه فیوژن و تست فیبر نوری

 9پالک   -بن بست چهارم  -کوچه صادقی –خیابان آزادی  66007770 64063101-8 عبدالرسول بزرگ پور پیشروپردازان رایانش فراگیر 35
rayanesh@rayana.ir 

فروش تجهیزات پیام رسان شبکه های مخابراتی همراه 

 و ثابت

VOIP SW- LBS-SMS HUB-Roaming HUB 

 88793061 88676915ـ 17 سیدجعفر سیدی تحقیق و توسعه ارتباط 36
 طبقه دوم – 3پالک خ نوزدهم ـ ـ  گاندی خ

www.teta-co.ir 
info@teta-co.ir 

و نرم افزارهای توسعه به سفارش  BPMSعه زیرساخت توس

 مشتری

 NMS,OSS BSSسامانه های 

زیرساخت های نرم افزاری ارائه خدمات 

FAAS,SAAS,NAAS 

 10G,100Gئ روتر پرظرفیت های  3و2تولید سوئیچ النه 34

 DPI,NFV,SDNراهکارهای نوین شبکه 

 جهت اپراتورها IOTپلتفرم 

 اجهت پروژه ه IOIراهکارهای بهینه 

 توسعه و اجرای اپلیکیشن های کسب و کارهای اینترنتی

37 
تحقیق و تولید وسائل 

 الکترونیک ـ تکتا

 محمود

 کمانی

88055580 

 

88039763 

 

 

 مالصدرا بزرگراه شهید چمران ـ نبش خ
 14155-5785 :صندوق پستی

 14395کدپستی: 
www.takta.com 
info@takta.com 

انواع  تولیدوسائل الکترونیک ـ  تولید تحقیق و
گیرنده  -رادیوئیفرستنده های دیجیتال تلویزیونی و 

 ـ RFتجهیزات  -(  Set-tob-box) دیجیتال تلویزیون 
طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی 

انواع  ستابالیزرـ طراحی و تولیدـ اینورتر مخابراتی و ا
تست و  -آنتنهای تلویزیونی و رادیوئی و مخابراتی

کیفیت آنتن و فرستنده های رادیو تلویزیونی و کنترل 
مخابراتی و تست گیرنده های دیجیتال خانگی و تست 

فناوری اطالعات ـ  IPTVانرژی تلویزیونی سیستمهای 
ار و نرم افزار و فعالیت در زمینه رایانه اعم از سخت افز

http://www.takta.com/
mailto:info@takta.com
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ـ  sannjو دیجیتال  IPطراحی انواع نرم افزارهای
طراحی ، ساخت و اجرای سایتهای  – UPSساخت 

 مایکروویو -فیبرنوری -ارتباط ماهواره ای

 76250634 76250601-4 ناصر نوری تحقیقات الکترونیک فطروسی 38

خیابان نوآوری  -پارک فناوری پردیس -جاده دماوند
 167الک پ -شانزدهم

www.fotrousi.com 
info@fotrousi.com 

 

 
تجهیزات الکترونیک قدرت از جمله انواع یو پی اس، 

شارژر و اینورتر در توانهای مختلف و برای مصارف 
راتی یچ مد مخابگوناگون اداری تا صنعتی ، رکتیفایر سوئ

 ، تجهیزات انرژی خورشیدی ، موادتغییر فاز دهنده
 

 علیرضا احتشامی فرد آزمون کیفیتتحقیقاتی  39
84218 

84219000 
88676919 

 کوچه نوزدهم ـخ گاندی 

 ـ طبقه سوم 3پالک 
www.azmoon-co.com 

azmoon@teta.net 

 
 تولید و تامین کننده تجهیزات مخابراتی، مشاور، طراح 

 تولید انواع سوئیچ و روترهای بومی
 اختصاصی NMSارائه نرم افزارهای 

پیاده سازی تلفن های همگانی اعتباری بر مبنای 
 RFIDسیستم 

 مجری پروژه های اعتباری تلفن ثابت )دبیت کارت(
 NGN/IMSمجری پروژه های 

 FTTHارائه دهنده راهکارهای 
 OSS/BSSکننده نرم افزار  یدتول

 OTN,CWDM,DWDMتولید کننده تجهیزات 
 OTNمجری پروژه های انتقال بر روی بستر 

100G,200G 
 
 

40 

تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان 

 توس

 
 الهام مرادی

051-38699393 

021-22932061 

051- 38699398 

021- 26754502 

، تشت غربی خیابان زردفتر تهران: باالتر از میدان ولیعصر 

 ، واحد یک6پالک 

 -14دانش آموز  -بلوار دانش آموز -بلوار وکیل آباد –مشهد 

 30پالک 
www.zharfpouyan.net 
info@zharfpouyan.net 

 شبکه:تولید کننده تجهیزات بومی  -

 تر بومیننده روتولید ک -

 تولیدکننده سامانه های کنترل و نظارت شبکه -

 طراحی و تولید نرم افزارهای مربوطه -

41 
گروه تحقیقات خدمات 

 مخابراتی کاوشکام آسیا
 88553437 88721643-6 علی فتوت احمدی

پالک  -بعد از چهارراه میرزای شیرازی -خیابان مطهری

 طبقه دوم -281
www.kavoshcom.com 
info@kavoshcom.com 

 طراحی، اجرا، بهینه سازی و نگهداری شبکه های مخابراتی

42 
 تعاونی اسالمی

 مجتمع صنعتی رفسنجان

 حسین

 پور بهرام

(034) 

4-34256001 

(034) 

34262015 
 

و  FTTXتولیدکننده انواع کابلهای مخابراتی ،  مسی ، نوری -

 UTP,FTP,SFTPشبکه در انوع 

http://www.fotrousi.com/
mailto:info@fotrousi.com
mailto:azmoon@teta.net
http://www.zharfpouyan.net/
mailto:info@zharfpouyan.net
http://www.kavoshcom.com/
mailto:info@kavoshcom.com
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(021) 

88515167 

88529384 

 

(021) 

88737103 

 

      312الکپ-بلوار طالقانی -دفترمرکزی:رفسنجان

 7717733838کدپستی: 

هفتم ـ یابان خ کوه نور ـ نبش خ -خ مطهری:دفترتهران

 20شماره 

 15876-84811 :کد پستی
www.rafsanjan-ic.com 

co.ir-www.ric 
ic.com-info@rafsanjan       وco.ir-INFO@ric 

 

 کابلهای برق فشار ضعیف -

 یتامین ملزومات و اجرای پروژه های فیبررسان -

 فریبرز خسروی توان آزمایان 43

88409151 

88419952 

 

88404972 

 2خ معلم ـ نبش کوی زارتشت ـ پالک 

 16396-76413کدپستی:
www.Tavaan.com 
info@tavaan.com 

کنترل صنعتی از  پیمانکار طرحهای مخابراتی و سیستمهای-

 PC/PLC,DCSانواع 

 RTU,Scadaطراحی وساخت سامانه های  -

،  DC/DCطراحی و ساخت ترانسدیوسرها، مبدلهای  -

 شارژرهای صنعتی و مبدلهای مخابراتی

تولید تابلوهای کنترل ، حفاظت ، اندازه گیری ، میمیک و  -

 برق صنعتی ) فشار متوسط و ضعیف(

 توان صنعت انرژی 44
 لاعیاسم

 پویان نظر
75-88513274 88521305 

پ  -خ صحاف زاده -خیابان علی اکبری -خیابان مطهری

 طبقه اول –واحد یک  -58
co.com-www.pienergy 
co.com-info@pienergy 

ری آمپرساعت و مج 600ت تا تولید باطریهای کم ظرفی

 سایتهای مخابراتی

 88735525 88732525 فرامرز رستگار توسعه ارتباطات پرمند 45

 -خیابان حکیمی -خیابان پاکستان -خیابان شهید بهشتی

 11پالک 
www.parmand.net 
info@parmand.net 

گروه ن آوری اطالعات در  خدمات پروژه های مخابراتی ، ف

محصولی خدمات مشاوره ، تحقیقات و توسعه، مهندسی و 

پیمانکاری ، دارای گواهینامه اهتمام به کیفیت ، جایزه ملی 

و وزارت  1392کیفیت ایران از سازمان ملی استاندارد در سال 

 1393ارتباطات و فناوری اطالعات در سال 

46 
توسعه کاربردی فناوری 

 کفاماطالعات ت
 محمدحسین مربی

23003000 

 

23003000 

 103داخلی 

 

کوچه  -باالتر از میدان ولیعصر -خیابان ولیعصر –تهران 

 14پالک  -روشن
www.tacfam.com 
info@tacfam.com 

طراحی ، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و بهسازی انواع پروژه 

 و با کلید در دست EPC|مخابراتی به صورت ی ها و شبکه ها

 خدمات پیشرفته آموزشی در زمینه دیتا و مخابرات

 خدمات مشاوره ای

 خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه ها و تجهیزات مخابراتی

http://www.ric-co.ir/
mailto:info@rafsanjan-ic.com
mailto:INFO@ric-co.ir
http://www.tavaan.com/
mailto:info@tavaan.com
http://www.pienergy-co.com/
mailto:info@pienergy-co.com
http://www.parmand.net/
http://www.tacfam.com/
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 88767136 88502720-4 هامون حساس کالکترونی تولید منابع تغذیه 47

 -تمکوچه هش-شهید صابونچی  بهشتی ـ  خشهید  خ

 1533736411کدپستی:  -11پالک
www.psp.ir  

    INFO@PSP.IR 

، استابیالیزر ، اینورتر،  UPSتولید انواع شارژر و رکتیفایر ،

 کنورتر و قطعات خودرو

 22799101 22567607 سیدمجید هدایت توسعه منابع انرژی توان 48

جنب بزرگراه شهید بابائی          -وبنیادمیدان ن -خیابان پاسداران

 3764188023صندوق پستی: 
www.esdo.ir 

e.h.sale@esdo.ir                 وs.sale@esdom. 

، مدیرت CIIPهای ذخیره ساز، ستم ، سیتولید انواع باتری

 مصرف انرژی، انجام خدمات طراحی و مهندسی

 77455003 77455001-2 حمید آب روشن جهاد دانشگاهی علم و صنعت 49

 

 190و188پ  –خیبان ملک لو  -خیابان حیدرخانی -نارمک

www.jdevs.com 
info@jdevs.com 

 و تجهیزات آزمایشگاهی UPSتولیدکننده شارژر و 

 (0353) 36 37 (0353) 36 36 محمدمهدی افالطونیان جهان الکترونیک 50

 

 -شرقی 29زاگرس  -زاگرسخیابان  -دفتر تهران: میدان آرژانتین

 9پالک 

 نبلوار نارو -بلوار ابریشم –شهرک صنعتی  -کارخانه : یزد
www.jeciran.com 
info@jeciran.com 

 
 

 دورو( -)مولتی الیر ”PCB“تولید کننده بردهای الکترونیک 

 

 چشم انداز ارتباط 51
 یاسر موذن زاده

 
23630 23639 

ریعتی و بزرگراه شهید شمال شرقی تقاطع خیابان دکتر ش -تهران

 4طبقه  -8شماره  -دشستان یکم -همت

 19479-13358کدپستی: 

 16315-885صندوق پستی: 
www.chashmandaz.com 

راه اندازی تجهیزات فناوری مشاوره ، طراحی، فروش ، نصب و  .1

 ارتباطات و اطالعات

تولید نرم افزار برحسب نیاز مشتری درحوزه های فناوری  .2

 طات و سیستم های امنیتیاطالعات و ارتبا

ارائه راهکارهای شبکه های بی سیم و مبتنی بر فیبرنوری  .3

GPON  وXDSL 

 بخش پسیو و اکتیو Datacenterطراحی و اجرای  .4

 شبکه های فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پشتیبانی .5

 02140224531 02140224530 نیما روایی حامی سیستم شریف 52

، 2، طبقه 1841پالک  ، باالتر از پل رومی،تهران، خیابان شریعتی

 2واحد 
www.hamisystem.ir 

info@hamisysytem.ir 
 

 

 های سازمانیاندازی پرتالنصب و راه .

 خدمات پرداخت الکترونیک .

 ارهای موبایلطراحی و توسعه نرم افز .

http://www.psp.ir/
http://www.esdo.ir/
mailto:e.h.sale@esdo.ir
mailto:m.s.sale@esdo
http://www.jdevs.com/
mailto:info@jdevs.com
http://www.jeciran.com/
mailto:info@jeciran.com
http://www.hamisystem.ir/
mailto:info@hamisysytem.ir
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 سیستم ایمیل سازمانی .

 سازی و پشتیبانی باشگاه مشتریان سازمانیطراحی، پیاده .

 (VASخدمات ارزش افزوده )های سرویس .

 اندازی سرورهای اختصاصی و مجازینصب و راه .

 های امنیتیها و تستتامین امنیت سرویس .

 های نرم افزاریطراحی و تحلیل انواع تست .

سازی محتواهای تعاملی مبتنی بر تکنولوژی دهو پیا طراحی .

 (VRواقعیت مجازی )

 (ARاقعیت افزوده )های وسازی اپلیکیشنطراحی و پیاده .

 22838917 42872000 مهرداد میراسماعیلی خدمات مخابراتی ارگ جدید 53

 -ابتدای خیابان شهیدلواسانی غربی –خیابان فرمانیه

 69پالک

 1936938194کدپستی: 
www.argtelecom.com 
info@argtelecom.com 

تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، پیمانکار رتبه یک رشته 

مخابراتی، مجری پروژه های  EPCارتباطات در پروژه های 

 ی ، مترو و راه آهنمخابراتی نفت ، گاز ، پتروشیم

 خوارزم ارتباط خاورمیانه 54
 

 عباس

 ظفردعاگو

88260016 

88260017 

 

88269736 

کوچه مهدی  -خیابان اطاعتی جنوبی -خیابان مرزداران

 طبقه اول -18پالک  -دوم

 1464775414کدپستی: 

 
www.algocom.net 
info@algocom.net 

 د شبکه های ماهواره ای، رادیویی ، فیبر نورییجاا -

 4و2و تأمین تجهیزات شبکه های سوالرنسل طراحی -

طراحی و تولید سامانه آنتن اتوماتیک خودرویی و آنتن  -

 LEO TrackerوAuto Trackهای متحرک و 

 NGN Access   VOIP ، Soft ,ارائه تجهیزات مخابراتی -

Switch, SDH & DLC 
و  BUC,LNBسیستمهای ماهواره ای مودم، نواع زیر ارائه ا -

... 

 داده پردازی ایران 55
 سید ذبیح اله

 فیض آبادی ثانی
9-88903251 

88901710 

88901713 

 

 164استاد نجات الهی ـ ساختمان  خ

 11365-3479 :صندوق پستی

www.dpi.ir 

sales@dpi.ir 

 

و نرم افزارهای سیستم های  انی سخت افزارارائه و پشتیب

(، طراحی ، پیاده سازی ، IBMمتوسط کامپیوتری )بزرگ و 

پشتیبانی و نظارت بر سیستمهای نرم افزاری کاربردی ، 

شبکه های کامپیوتری ، مخابراتی و مراکز داده اینترنتی ، 

ارائه خدمات مرکز داده اینترنت ، چاپ ، برش و پاکت گذاری 

 ITانیزه ، آموزش و پژوهش در حوزه تمام مک

http://www.argtelecom.com/
mailto:info@argtelecom.com
http://www.algocom.net/
http://www.dpi.ir/
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 دانیال کیا 56
 رئوف

 وائلی زاده
9-88061627 88041700 

خیابان  –میدان پیروزان  –انتهای خیابان شیخ بهایی شمالی 

 1پالک  –پیروزان 

www.danialkia.com 

info@danialkia.com 

راتی و الکترونیکی پروژه های مخاب مشاوره و اجرای –طراحی 

( و واردات و صادرات کلیه  EPCبصورت کلید در دست ) 

 کاالهای مجاز بازرگانی

 علی ترحمی دقیق افزار ندا 57

88175993 

88175996 

88175986 

88985454 

88985455 

88951956 

86030214 

کوچه  -عشقیارخیابان  -خیابان آپادانا -سهروردی شمالی

 طبقه همکف -8ک پال -چهارم

ir.com-www.mehr 

info@mehr-ir.com 

تولید انواع لدر و سینی های کابل با متعلقات کامل جهت کابلهای 

 فیبرنوری و کواکسیال

 و انواع سابداکت های مختلف ODFو OCDFو DDFانواع راکهای 

 فارشی موردنیاز مشتریانساخت قطعات س

 

 

 دیجیترون 58
 محمد

 طهماسبی آریا

22227475 

9-22853227 

22841502 

22251327 

  -شماره یک -کوچه هدیه -حسینیه ارشاد -دکتر شریعتی

 طبقه اول

www.digitron-co.com 
aria@digitron-co.com 

و دیجیتال و سیستم ارتباطی  IPطراحی و تولید مراکز تلفن 

 IP PABXو  IP Phone(، گوشی IP Basedمبتنی بر شبکه )

، Media/Access Gateway، درگاههای دسترسی 

Softphone  و تجهیزاتSoft switch تولید کننده ،

 شارژهای سوئیج مد در ظرفیتهای مختلف

 

 22910420 22910410-19 کمیل نقاش زاده رایا تدبیر  کویر 59

خیابان  -خیابان رودبار غربی)جنوبی( -بلوار میرداماد -تهران

 102واحد  -20پالک  -ووسیکا

www.rayantadbir.com 

info@rayantadbir.com 

 تولیدکننده پیگتیل و پچکورد فیبرنوری

 ، ...( O.D.Fفیبرنوری)تولیدکننده باکسهای فلزی توزیع 

تامین کننده کلیه تجهیزات پسیو فیبرنوری ) اسپلیتر ، 

 مفصل و ...( آداپتور ،

 (FREMCOنماینده دستگاههای سوئیچینگ فیبرنوری )

60 
 رایا فیبر پارس

 مجتبی داودی 
071-36254825 

 

071-36254825 
 

رایا، ، ساختمان 2شیراز، پل معالی آباد، منصورآباد، کوچه 

 واحد یک

 
www.rayafiber.com 

 
info@rayafiber.com 

 
 

تولید تجهیزات پسیو شبکه نوری از جمله اسپلیتر، پچ کورد و 

 پیگتیل

ها و تجهیزات  مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی سیستم

 (FTTHو تجهیزات  Access ،Transmissionمخابراتی )

http://www.danialkia.com/
http://www.mehr-ir.com/
http://www.rayantadbir.com/
http://www.rayafiber.com/
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 88740890 89340 آیدین عدالت رهنمون فناوری اطالعات 61
 55ک پال -خیابان علی اکبری -خیابان مطهری

www.rahnamoon.ir 
info@rahnamoon.ir 

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات ، اجراو پشتیبانی پروژه 

اطالعات و ارتباطات ، اجرای کابل کشی های فناوری 

ساختاریافته، طراحی و راه اندازی مراکز داده، تحقیق و 

اوریهای نوین ذخیره سازی و توسعه و تولید در زمینه فن

 محاسبات انبوه اطالعات

 42694072 88752260 محمد تاج میری رهیاب فن آوا 62

پالک  شهید پیمانی،خیابان بهشتی خیابان میرعماد کوچه 

 طبقه همکف 31

www.rahyabtelecom.com 
m.tajmiri@ rahyabtelecom.com 

طراحی و توسعه و تولید سیستم های نرم افزاری در حوزه 

سیستم  های مدیریت فن آوری ارتباطات و اطالعات از جمله

 OSS/BSS , ITSM/ACS های

63 
سامانه های نوآوری                   

 ارتباطات سینا
 88765258 88765258 لطف اهلل بیگی

 31ک پال -کوچه شهید محبی -خیابان شریعتی -سیدخندان
info@sinacomsys.com 

www.sinacomsys.ir 

تولید کننده سیستم های پیشرفته انتقال نوری و دسترسی 
 نوری

 88531533 40-88531534 محمد حسن سیدشاکری سامانه هوشمند فکور 64

 30پالک  –کوچه اشرفی  -ارراه قصرالتر از چهبا -شریعتی
www.fakour.net 
info@fakour.net 

 

طراحی ، توسعه، پیاده سازی ،  –ارائه خدمات مشاوره ای 
نرم  نظارت ، اجرا، راه اندازی و پشتیبانی فنی از سامانه های
 افزاری برای کاربری های صنعتی و سامانه های تولیدی

 حبیب اله حقیقت سبا اتصاالت امواج سپیدان 65
(071) 

7-36744266 

(071) 

36744266-7 

 
بلوک  2قطعه -شهرک صنعتی سپیدان –هماجان  -شیراز

 الف
www.sabaets.ir 
info@sabaets.ir 

 

د رابط های فیبرنوری و کانکتور کواکسیال و جمپر و انواع لیتو
 کابل فیبر نوری

 88762471 81934130 علیرضا کالهی صمدی سیم و کابل ابهر 66

 
 64پالک  -خ خرمشهر -یشمال یسهرورد -تهراندفتر: 

مجتمع  -تاکستان -ابهر تیجاده ترانز 9 لومتریک کارخانه:
 نینور یصنعت

www.abharcable.com 
info@abharcable.com 

 

 یکابل ها دیتول - xlpe قیبا عا فیفشار ضع یکابل ها دیتول
 -TPR یکابل ها دیتول -کم دود، بدون هالوژن و ضد آتش 

 و... تروژنین با پخت ccvخط  2با  یفشار قو یکابل ها دیتول

 نصراله رضازاده طرقی شرکاء سه گانه 67
 کارخانه

65602061 

 کارخانه

65602028 

 
شهرک سعید بعد از  -جاده شهریار -کارخانه:جاده قدیم کرج

 84پالک  -خ آزادگان -آباد
www.shorakaseganeh.com 

minfo@shorakaseganeh.co 

تولیدکننده قطعات و مجموعه های پلیمر و فلزی در صنایع 
 مخابراتی

http://www.rahnamoon.ir/
http://www.rahyabtelecom.com/
mailto:info@sinacomsys.com
http://www.sinacomsys.ir/
http://www.fakour.net/
mailto:info@fakour.net
mailto:info@sabaets.ir
http://www.abharcable.com/
mailto:info@abharcable.com
mailto:info@shorakaseganeh.com
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 انوشیروان مرآت صنایع ارتباطی آوا 68
93119111-076 

43612000-021 

93119111-076 

-021 

43612412 

 
مجتمع   -1شهرک صنعتی  -درخت سبز –جزیره کیش 
 137واحد -تولیدی ارم 

 -نزدهم و شانزدهمبین خ پا -خیابان کارگر شمالی –تهران 
 دانشگاه تهرانپردیس شمالی 

www.ava.ir 
info@ava.ir 

 

 NGN/IMSننده مراکز تلفنطراح و تولیدک -

 Contact Centerتجهیزات  -

 IP-PBXمراکز تلفن  -
 VOIPتجهیزات  -

 رضا صالحی صنایع الکترونیک زعیم 69
88771215 

2-88773551 
88797244 

88778055 
88786965 
88782102 
88792102 

 4 شماره -نبش کوچه هشتم  - برزیلیابان خ -میدان ونک
www.zaeim.com 
info@zaeim.co.ir 

سیستمهای  –مخابرات ) تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیک 
 انتقال مخابراتی و ارتباطات رادیوئی (

 –خدمات دیتاسنتر  –بکه های کامپیوتری العات ) شفناوری اط
 تجهیزات اسکادا (
 مخابرات (تحقیق و توسعه  ) 

 مهندسی ) سیستمهای حفاظتی (

 صنایع ارتباطی پایا 70
 همایون
 جاویدنیا

77969600 

 خط ( 50)
73037 

 ) خط ویژه (

 77969613ـ4
 

 276پالک  ـتقاطع رسالت ـ  خ دماوند-تهران 

www.payaco.com 
info@payaco.com 

الکترونیکی و خدمات انفورماتیکی در بخش مخابرات محصوالت 
 دیتا:

( برای IMS)سافت سوئیچ/ IPتولیدمراکز سوئیچینگ مبتنی بر  -
 PBX /PSTNکاربری در  

الیه  4طراحی ، ساخت و اجرای اکوسیستم اینترنت اشیا مبتنی بر 
 APIسنسورها، گیتوی، پلت فرم و : 

 PBX /PSTNساخت مراکز تلفن دیجیتال  -

 ITو  IPطراحی ، اجرا و نگهداری شبکه های  -
 RSU/ONUتولید تجهیزات دسترسی  -

 طراحی ، اجرا و نگهداری مراکز داده -
 و شارژینگ یکپارچه OMCارهای پیاده سازی نرم افز -
 طراحی، اجرا و نگهداری مرکز تماس -
 با قابلیت های پیشرفته IPطراحی و تولید تلفن های دیجیتال و  -

 محصوالت زیرساخت سایتهای مخابراتی و دیتا:
هوشمند  outdoorو  Indoorطراحی و ساخت انواع رک های  -

 ICTجهت نصب تجهیزات 

 کانکس های ثابت و سیار مخابراتیطراحی و ساخت انواع  -

جهت شبکه های  طراحی و اجرای سایت های ثابت و سیار -
 موبایل

و دیگر تجهیزات استاندارد  DCو  ACنوع  PDUتولید انواع  -
 دیتاسنتر

mailto:info@ava.ir
http://www.zaeim.com/
http://www.payaco.com/
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مخصوص  DCو  ACتولید سیستم های خنگ کننده هوشمند  -
 Outdoorرکهای 

 پیاده سازی انواع سیستم های آالرم هوشمند -

 IP)هوشمند  Free-Coolingساخت و نصب سیستم های  -

Based) 
 
 

 76250818 حمیدرضا ادیبی ک فارانصنایع الکترونی 71
76250828 

42814 

 - پردیس تهران راه آزاد  -اتوبان شهید بابایی دفتر مرکزی: 
 فاران ساختمان – 20 نوآوری خیابان –س پردی فناوری پارک

www.farancorp.net 
h.adibi@farancorp.net 

یو پی اس  و تجهیزات الکترونیکی  –تولیدکننده انواع باتری 
 و مخابراتی و فعال در زمینه انرژیهای نو

72 
 صنایع برتر قرن نوین

 صـنـاب () 
 محمود اسدیان

88045909 

5 - 88317934 
88058779 

جاده دماوند، پارک علم و فناوری پردیس  20کیلومتر تهران، 

 88نوآوری شماره 8خیابان  -

www.sanab.net 
www.sanab.org 

sanabteleco@yahoo.com 

نمایندگی انحصاری مفصل حرارتی  –تولید مفصل فیبر نوری 

اجرای پروژه  -تامین تجهیزات مخابراتی -ساخت کره جنوبی

 های مخابراتی

 یم یزدانیرح صنایع پرسو الکترونیک 73

 دفتر مرکزی

83836 

 کارخانه

(021) 

83-88549680 

 

 دفتر مرکزی

88102600 

 کارخانه

(026) 

34712200 

 -باالتر از خ مطهری -قائم مقام فراهانی دفتر مرکزی : خ

شماره  -خ آزادگان -ضلع جنوبی بیمارستان تهران کلینیک

 ساختمان پرسو -2

بعد از شهرک  –ن اتوبان تهران ، قزوی 50کارخانه :کیلومتر 

جاده اختصاصی  –داخل پارکینگ شمالی  -صنعتی بهارستان

 کارخانه تولیدی صنایع پرسو الکترونیک –

www.porsoo.ir 

porsoo@porsoo.ir 
 

 ،  اینورتر UPSتولیدکننده انواع شارژر و  

 ACو  DC و تابلوهایOutdoorرکهای 

74 
 یع سامانه هایصنا

 راه دور
 مسعود امینیان

88604037 

88035947 

88041942 

 

88604035 

 

مالصدرا ـ بعد از چهارراه شیخ بهائی ـ  میدان ونک ـ خ

 232پالک  -باالتر از بیمارستان بقیه ا...

 1435915314کد پستی : 

Srdind@gmail.com 

www.srdtech.COM 

تحقیق و تولید سیستمهای رادیویی مایکروویو صنعتی ، 

گیگاهرتز الی  4,4استقراری و متحرک نظامی درباندهای 

گیگاهرتز ، طراحی و ساخت ، ماژولهای اکتیو وپسیو بر 23

اساس سفارش ، طراحی و ساخت انواع آنتنهای مایکروویو 

http://www.farancorp.net/
mailto:h.adibi@farancorp.net
http://www.sanab.org/
mailto:porsoo@porsoo.ir
mailto:Srdind@gmail.com
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SD  وHP مایکرویو بر اساس سفارش ، اجرای پروژه های ،

ری و کلید در دست در زمینه سیستمهای موبایل و هدانگ

Wimax و سایر سیستمها 

 خداقلی حاجی حسینلو صنایع کابل کرمان 75

22669500 

11-22669510 

 

22028427 

 باالتر از چهارراه پارک وی-خ ولیعصر

 18پالک -کوچه هستی -
www.kci.co.ir 
info@kci.co.ir 

ـ کواکسیال فرکانس  تلفنانواع کابل ـ سیم وکابل  تولید

کابلهای کابلهای کنترل ساده و شیلدار ـ کابل مسلح ـ  ـباال

 دقیق ابزارکیلو ولت ـ  20برق تا 

76 
 صنایع فلزی

 کاوش کام آسیا

 سعید حاجی

 مالحیدری
88609360 88609367 

خ شهید  -خ شیراز جنوبی -خ مالصدرا -میدان ونک

 طبقه دوم -34پ  -فالحی
www.kavoshmet.com 
info@kavoshmet.com 

تولید کننده دکل و سازه های فلزی طراحی ، محاسبه و 

 مخابراتی

 علیرضا رفیعی صنایع مخابرات صاایران 77
9-22554600 

23822001 

22552027 

22827541 

 مدیرعامل

 روبروی هواشناسی -شهید لنگری میدان نوبنیاد ـ خ

انجام پروژه های کلید  -و تولید تجهیزات مخابراتی  طراحی

، BTS, GSM ،BCS  ، IBS ( شبکه های TK/EPCدر دست )

CORE،TRANSMISSION- ارائه مشاوره فنی در زمینه

طراحی و اجرای  -انتخاب و بکارگیری سیستم های ارتباطی

تامین، تولید و اجرای سیستم های  -شبکه های سلولی

ولید انواع دکل و آنتن های مخابراتی و طراحی و ت -انتقال

انواع سیستم های  -CTE، CTU، HTUانواع مودمهای 

سیستم انتقال  -نکطراحی و اجرای شبکه های ترا -شهری

اجرای پروژه های  -تولید بردهای مدار چاپی -تصویر

 مخابراتی

 88691346 88691347-59 بابک گلدوزیان صنایع میکروموج 78

کوچه شهید  –ابان عالمه طباطبایی جنوبی خی –سعادت آباد 

 حق طلب غربی 

 1997968413کدپستی-26واحد  – 31غربی( پالک 26)

www.micromodje.com 

Email: info@micromodje.com 

 تولید کننده سیستم های انتقال رادیویی و تلویزیونی

 PDH-SDHتال رادیوهای مایکروویو دیجی

 فرستنده های تلویزیونی دیجیتال

 آنتن های مخابراتی

 FMفرستنده های رادیویی 

 AMI/AMRهوشمند سازی کنتورهای برق، گاز، آب 

(IOTاینترنت اشیا ) 

http://www.kavoshmet.com/
http://www.micromodje.com/
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مجری پروژه های مطالعاتی مهندسی و پیمانکاری و خدمات 

نگهداری و بهینه سازی دارای گواهینامه صالحیت اجرای 

 EPCنعتی به روش پروژه های ص

 22391005-8 22391005-8 آذرهدایت اشراقی  صنایع نیمه هادی ایران 79

خیابان شهید  -خیابان برادران واعظی -خیابان شریعتی

 -بن بست نیلوفر-کوچه شهید احمد مرتضایی -رضااثباتی

 1پالک 
WWW.IRSEMI.COM 

info@irsemi.com 

تولید و تامین انواع کارت هوشمند و ارائه راه حل های مبتنی 

 بر آن

 صنعت ارتباط پیشرو 80
 عباس

 ریاضی

9-88536278 

 
89777001 

 111پالک  -خیابان علی اکبری -خیابان مطهری

 1576813115کدپستی: 
co.net-sepwww. 
co.net-info@sep 

 مجری پروژه های مخابراتی بصورت کلید در دست

81 

 

 

 حسن دشتگرد صنعت ارتباط وحدت

44240966 

44241686 

44242290 

44270928 

 

نرسیده به  –بلوار مرزداران  –بزرگراه اشرفی اصفهانی 

بلوک  –مجتمع نگین آسمان  -178پ  –بزرگراه یادگار امام 

B –  13واحد  -4طبقه 
www.vahdatconex.com 
info@vahdatconex.com 

طراح و سازنده کانکسهای مخصوص مراکز تلفن ثابت و سیار 

 با تجهیزات مخابراتی کانکس )فرنیش( B.T.Sو 

 88517192 88517193 مانصراله رهن صنعتی گام اراک 82

پالک  -کوچه دوم -خیابان پاکستان -خیابان شهید بهشتی

3 

 138/14145صندوق پستی:
www.gamarak.com 
info@gamarak.com 

 خطوط انتقال نیرو

 برج های مخابراتی

 نیروگاه خورشیدی

 سید رضا صدوقی صنعتی و بازرگانی صنام 83

4-88969572 

88969502 

88969504 

88969558 

88969862 

 –بعد از تقاطع زرتشت  -خیابان فلسطین –میدان فاطمی 

 3پالک  –کوچه فرزام 

grp.com-www.sanam 
grp.com-telecom@sanam 

پیمانکاری رتبه یک در رشته ارتباطات و دارای گواهینامه های 

المللی ، پیمانکار مدیریت سرویس شبکه ارتباطات سیار در  بین

حوزه های توسعه ، نگهداری ، بهینه سازی و ارتقای کیفیت شبکه 

ر انجام عملیات کامل پیمانکاری مخابراتی به روش کلیدگردان د –

مشارکت با شرکتهای داخلی و  –حوزه ارتباطات سیار و زیرساخت 

طراحی وساخت  –خارجی در امور پیمانکاری ، تولیدی و بازرگانی 

تامین تجهیزات  –دکلهای مخابراتی و سایتهای نصب سریع 

طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و مراکز داده و  –مخابراتی 

 حفاظت پیرامونی

 88782519 88782660 شریعت زادهسید مقداد  طات هوشمند طاهاطنین ارتبا 84
                  -بلوار آرمان –قبل از تقاطع برزیل  -خیابان توانیر

 1پالک  -بن بست آرزو

الکترونیک و  -مخابرات -امنیت شبکه –فناوری اطالعات 

 ساخت زیرساخت فناوری اطالعات و مخابرات

http://www.irsemi.com/
mailto:info@irsemi.com
http://www.sep-co.net/
mailto:info@sep-co.net
mailto:info@vahdatconex.com
http://www.gamarak.com/
mailto:info@gamarak.com
http://www.sanam-grp.com/
mailto:telecom@sanam-grp.com
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www.tahacorp.ir 

85 
 ر و  فناوری اطالعاتعصر آما

 ) پارس فایبرنت(
 مجید حشمتی

 (017) 

9-32328922 

 (017) 

32328928 

 8واحد -22پالک  -کوچه آناهیتا -بلوار آفریقا)جردن( -تهران

مجتمع صنایع مخابراتی  -16نبش آذر  –آذر  5خیابان  -گرگان

 فایبرنت

کارخانه تولیدی صنایع  -3فاز  -کارخانه: شهرک صنعتی آق قال

 فایبرنت
info@fibernet.ir,    www.parsfibernet.ir 

 پیمانکار ارتباطات و تامین کننده تجهیزات

 8809670 42165111 مسعود فرهنگی علوم سبز 86

ش خیابان نب -خیابان شهریار -میدان سلماس -یوسف آباد

 49پالک  -هجدهم
www.sgi.ir 
info@sgi.ir 

 فناوری اطالعات و ارتباطات :

 مخابراتیسیستم های  •

 امنیت اطالعات و ارتباطات •

 اینترنت اشیا و شهر هوشمند •

 22840087 22840087 مرضیه فرقانی فاتک الکترونیک 87

 -روبروی پارک کوروش –خندان  خیابان شریعتی باالتر از سید

 9پالک  -کوچه ذکائی
www.fatechelectronic.com 
info@fatechelectronic.com 

 

طراحی،ساخت،تولید و تامین تجهیزات و سیستمهای 

 -مخابراتی و الکترونیکی در حوزه های کنترل مانیتورینگ

رادیویی ، سلوالر و شبکه های انتقال نوری و  -مدیریت بحران

راهکارهای جامع برای پروژه های مختلف در این حوزه ارائه 

 ها

 

 سید خسرو افقهی فاراتل 88
 66700001ـ5

 
66709493 

پالک  -نجات اللهی ـ کوی کندوان خ انقالب ـ مقابل خ استاد

 ـ ساختمان فاراتل 12
www.faratel.com 

Office@faratel.com 

 ،  استابیالیزریو پی استولیدکننده انواع تکنولوژیهای  -

 ترانس های اتوماتیک محافظ -

 عرضه کننده باتریهای خشک  ) سیلداسید( -

 88743577 88743574-6 مهدی احمدی علی آباد فرا افرند 89

 ،یصابونچ دیشه ابانیخ ،یبهشت دیشه ابانیتهران، خ دفتر:

 10، واحد 11کوچه هشتم، پالک 

 رآّباد،ینص یجاده ساوه، شهرک صنعت یلومتریک یس کارخانه:

 ی، بلوک دوم جنوب1سرو  ابانیشمشاد، خ ابانیخ
afrand.com-www.fara 

info@fara-afrand.com 

طراحی و تولید فرستنده های رادیویی و تلویزیونی و 

 تجهیزات جانبی

90 
 فرازپنداران آریا موج

 ) فـرپـام (
 023-35321548 023-35321548 دکتر مهدی مظلوم

 8انتهای خیابان کارگر  -شهرک صنعتی دامغان -دامغان
www.farpam.co 
info@farpam.co 

 باتری انواع تولید

 22275494 22222136 محمد جواد شکوری مقدم فناوران ایده پرداز صبا 91
پالک  -خیابان وحید دستگردی )ظفر شرقی( -بزرگراه مدرس

217 
 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل های رایانه ای

mailto:info@fibernet.ir
http://www.parsfibernet.ir/
http://www.sgi.ir/
http://www.fatechelectronic.com/
http://www.faratel.com/
mailto:Office@faratel.com
http://www.fara-afrand.com/
http://www.farpam.co/
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www.sabaidea.com 
info@sabaidea.com 

92 
 فن آوران رستاک سیستم

 ) فارس(
 میثم مقدم

44267301 

44267303 
44241932 

 -کنارگذر پل یادگار امام -شرق به غرب بلوار مرزداران -تهران

انتهای پژوهش  -خیابان پژوهش -گلستان دوم –خیابان گلستان 

 10واحد  -5طبقه  -13پالک  –
www.farsnet.co 

info@farsnet.com 
 

ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره ، طراحی، اجرا و تامین 

( ، پروژه های  FTTxتجهیزات در زمینه های پروژه فیبر شهری)

Gpon مدیریت هوشمند  ، شبکه های محلی، مراکز داده ، سیستم

 ساختمان و سیستم حفاظت تصویری

93 
 فناوری ارتباطات سیار

 اشتادپارس
 88976214 88992988 محمد ایزدی

 4واحد -19پالک  -کوچه تبریز -خیابان طوس -میدان فلسطین

 1416655446کدپستی: 

www.eshtadtech.ir 
info@eshtadtech.ir 

info@eshtadpars.com 

پژوهش ، طراحی وتولید آنتنهای تمام اتوماتیک ماهواره ای با  -

 قطرها و در باندهای فرکانسی مختلف

 طراحی و تولید آنتنهای خاص ماهواره ای -

 خاص بانکی و مخابراتی طراحی و تولید کانکسهای -

 مشاوره در امور طراحی شبکه های مخابراتی و ماهواره ای -

94 
فناوری ارتباطات نوری دانیال 

 موج
 44641967 44641967 صمد صمدیانی

 -بلوار دانش -قبل از میدان آزادی -بزرگراه محمدعلی جناح

 –طبقه زیر همکف  –دانشکده علمی ، کاربردی پست و مخابرات 

 7واحد 

تولیدکننده تجهیزات اکتیو فیبرنوری بر مبنای 

 DWDM,CWDMتکنولوژی

 تامین کننده انواع تجهیزات فیبرنوری

 فیبرنوریطراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های 

95 
فناوری ارتباطات نوری امین   

 )فـانـا (
 88690190 88699500 سیدعلی علویان

 -بیغر 32خ  -خ عالمه طباطبایی جنوبی –سعادت آباد 

 64پالک 

 1997943911کدپستی: 

www.aoct.ir 
info@aoct.ir 

 DWDM)، ROADMتولید کننده تجهیزات انتقال نوری  -

، OTN ) 

- Ethernet Media Converter 

             کننده سامانه های نرم افزارمدیریت شبکه      تولید  -

(TMF-MTNM) ،EMS,NMS 

96 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

 مهیمن
 02188359313 02188019001 عباس عسکری ساری

 5واحد  -140پالک  -خیابان هفدهم -کارگر شمالی
www.mohaymen.ir 

info@mohaymen.ir 

های اندازی و پشتیبانی از سامانهطراحی، توسعه، راه .1

عملیات شبکه و مدیریت مدیریت پشتیبان خدمات در 

برای اپراتورهای خدمات دیتا، اپراتورهای ، کسب و کار

 راتدهندگان صنعت مخابتلفن همراه و سایر سرویس

ها و اندازی و پشتیبانی از سامانهراه ،طراحی، توسعه .2

برای های ارتباطی سرویسخدمات رگوالتوری و نظارتی 

 حاکمیتی ها و نهادهایسازمان

http://www.sabaidea.com/
mailto:info@sabaidea.com
http://www.farsnet.co/
mailto:info@farsnet.com
http://www.eshtadtech.ir/
mailto:info@eshtadtech.ir
mailto:info@eshtadpars.com
http://www.aoct.ir/
mailto:info@aoct.ir
http://www.mohaymen.ir/
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های داده ارائه خدمات پیشرفته تحلیل داده در کالن .3

وری کسب و کار از طریق مدیریت مخابراتی و ارتقاء بهره

 ها و درآمدهاهزینه

های مبتنی ه خدمات امنیت فضای ارتباطی و سرویسارائ .4

 بر فناوری اطالعات

های مخابراتی و پروژههای مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه .5

 افزارینرم

ای گسترده و ارتباطی و های رایانهطراحی و اجرای شبکه .6

 مخابراتی

افزارهای سفارش طراحی، تولید و ارائه پیشتیبانی نرم .7

 های نرم افزاریبستهمشتری و 

 فعالیت در حوزه آموزش و پژوهش .8

 رسانیای اطالعهای رایانهفعالیت در حوزه شبکه -

 کابلیمحسن  فناوری آنتن های کارن 97

(026) 

32314804 

32308129 

89770410 

خیابان  –خیابان شهید خلج -ابتدای جاده مخصوص -کرج

 طبقه اول -38پالک  –کوچه دوم  -افشار
www.karenatc.com 
info@karenatc.com 

 آنتنهای پارابولیک .1

 آنتنهای شبکه ارتباطات سلولی .2

 ایستگاه زمینی ماهوارهآنتنهای  .3

 آنتنهای آرایه فازی .4

 آنتنهای تاکتیکال ونظامی .5

 ادوات پسیو .6

 22880019 22880018 جلیل ذاکری نیا فناوری صبافام 98

 

نبش  - یخ خواجه عبدا... انصار - دخندانیبعد از س - یعتیخ شر

 واحد یک -طبقه اول - 2پالک  -هفتم کوچه 
www.sabafam.com 
info@sabafam.com 

 (ITمخابرات و فناوری اطالعات ) -

 طراحی، مشاوره، تامین ، نصب و راه اندازی -

 89770981 88875226 ندیاریمهران اسف کاسپینفناوران آرین ارتباط  99
 10، واحد 87تهران، خ گاندی جنوبی ،پالک 

www.ariyanertebat.com/ 
info@ariyanertebat.com 

 ی اطالعاتخدمات فنی و مهندسی در حوزه مخابرات و فناور

 فن آوری موج خاور 100
 محمدحسن افشاری

 

22679522 

22679322 

 

22205492 

 

خ شهید  –شهید سمیاری  -باالتر از پل صدر –خ شریعتی 

 1931663384کدپستی: -1پ  -سرتیپی

ات مخابراتی از قبیل رادیوهای طراحی ، ساخت و تولید تجهیز

 38،  18،  15،  13،  8،   5در باندهای    PDH  مایکروویو دیجیتال 

گیگاهرتز و تجهیزات برودکست از قبیل     فرستنده های 

http://www.karenatc.com/
http://www.sabafam.com/
mailto:info@sabafam.com
http://www.ariyanertebat.com/
mailto:info@ariyanertebat.com
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www.fanamoj.com 
info@fanamoj.com 

وات ، فرستنده های  500با توان خروجی تا  DVBT/T2دیجیتال 

، لینک پرتابل  DVBS/S2با استاندارد  flyawayماهواره ای 

 Upکروویو جهت تصاویر زنده تلویزیونی دیجیتال ، تجهیزات مای

link ماهواره شامل:  مدوالتور DVBS/S2, UP convertor , 

SSPB  وات در باند  200با توان خروجیku 

101 
فنون ارتباطات شبکه سیار 

 آدنیس
 جمال مرتضی زاده

44404973 

44400563 
44407655 

پالک  -وچه شاهد یکمک -ضلع شمالی پارک شاهد -سردارجنگل

7 
fonoonertebatat@yahoo.com 

 طراحی و ساخت سامانه های موبایل امن

 88787117 88787111-6 مسعود پاکدل کابل البرز 102

 

 3پالک  -کوچه شانزدهم -خیابان احمد قصیر

 1514836811کدپستی: 

www.alborzcable.ir 
info@alborzcable.ir 
sales@alborzcable.ir 

 Dryبه روش  k 132تولیدکننده انواع کابلهای فشار قوی تا  -

Cure 

 kv 33کابل های فشار متوسط تا  -

 PVCو XLPEکابل فشار ضعیف مسلح و معمولی با عایق  -

 Low Smoke&Halogen Freeکابلهای  -

 Fire Resistanceکابلهای  -

 کابلهای کنترل و ابزار دقیق -

 کابلهای سیلیکونی -

 کابلهای با غالف سربی -

 کابلهای آلومینیوم خودنگهدار فشار ضعیف و  متوسط -

 کانالی و مهارسرخود –کابلهای مخابراتی ، ژله فیلد  -

 کابلهای خاص به سفارش مشتری -

-  

 ارا تلفنک 103
 علی

 رحیم زاده راد

30- 88984321 

 
88984333 

 پالک-کوچه دومـ سیدجمال الدین اسدآبادی ـ  خ ولیعصر

15 

www.karatelephone.ir 
sales@karatelephone.ir  

 

 

طراحی  و تولید  سیستمهای مخابراتی پرظرفیت با -1

طراحی و تولید انواع منابع  ،   Remote  - HOST توانائی 

 ( Compact Chargerتغذیه سوئیچ مد ) 

دارای رتبه یک پیمانکاری مخابرات از سازمان برنامه  -2

 وبودجه

 مخابراتی EPCمجری پروژه های  -3

 مجری نگهداری و راهبری شبکه های مخابراتی -4

 مجری پروژه های مخابراتی -5

http://www.fanamoj.com/
mailto:fonoonertebatat@yahoo.com
http://www.alborzcable.ir/
mailto:info@alborzcable.ir
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 علیرضا حیدری فرد ارسکارت اعتبار ف 104

 کارخانه شیراز

071 

8-837742627 

3742169 

 دفتر تهران

021 

88600818 

88600987101 

886013573 

 کارخانه شیراز

071 

37742627 

 9داخلی 

021 

88600818 

 5داخلی 

 تلگرام و اتساپ

09125708854 

 کارخانه و دفتر فروش:

ن خیابا -بلوار کوشش -شهرک صنعتی بزرگ شیراز -شیراز

 200نبش فرعی  -دانش

 7158193914کدپستی:

خیابان شیخ  -خیابان مالصدرا-دفتر تهران: میدان ونک

واحد  -طبقه چهارم -11پالک  -کوچه سلمان -بهائی شمالی

 1991716731کدپستی:           9

www.telecomtender.com 

info@telecomtender.com 

تولید و تامین انواع تجهیزات پسیو مخابراتی اعم از انواع 

اینچی و  19انواع راک  -کابلهای شبکه -جمپرهای مخابراتی

ODF – OCDF 
انواع بستهای  -انواع کانکتورهای مخابراتی ، فیدر و ارجی

و   Indoorفیبر ، پاور ، فیدر و... ، انواع پچکورد نوری 

Outdoor – مخابراتی و کابل ارجی ور انواع کابلهای پا– 

 انواع قطعات شبکه

105 
کارخانجات تولیدی شهید 

 قندی
 88565690-99 حمیدرضا قدری

99-88565690 

 1017داخلی

 2طبقه  -49پالک  -خیابان حق طلب غربی -سعادت آباد

www.sgccir.com 

info@sgccir.com 

کابلهای مخابراتی مسی و فیبر نوری و تولیدکننده انواع 

کابلهای شبکه، برق ، پنل های خورشیدی ، پلیمرهای 

 شیمیایی ، استیصال مس و مجری شبکه های مخابراتی

106 

 کارخانجات

 نرایمخابراتی ا

(ITMC ) 

 عبدالرضا رضوانی

 

(021) 

3-22845092 

(071) 

37268091 

37262609 

(021) 

22844057 

(071) 

37268094 

 مقابل پارک شریعتی –تر تهران: خ شریعتی دف

 1661716616کدپستی:

 کیلومتر دوم بلوار مدرس –دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز 

 7154815854کدپستی: 

www.itmc.ir 

info@itmc.ir 

زی ، پشتیبانی و نگهداری انواع نصب و راه انداطراحی ، تولید ، -

 سیستمها و تجهیزات در شبکه مخابراتی کشور

 انجام  پروژه های ملی و کلید در دست-

طراحی و ساخت انواع تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی  -

 موردنیاز صنایع مختلف کشور

107 
ارتباطات پیشرفته  کامپیوتر و

 بسامد
 بستاندوستمحمدرضا 

9-88758108 

4-88730443 
88744233 

 شهید سرافراز دکتر بهشتی ـ خ خ

 7هفتم ـ پالک ـ خ )دریای نور سابق(

www.basamadco.com 

Email:basamad@basamadco.com 

 VOIPارائه دهنده راه کارهای 

(Media Gateway, IPPBX, Soft Switch ) 

 Mobile APP, IVRبوض سامانه پرداخت الکترونیکی ق

Payment  -  سامانه مرکز تماسContact Center 

 به همراه خدمات ارزش افزوده 118سامانه مکانیزه 

 117سامانه مکانیزه خرابی تلفن 

 IVRسامانه پیام رسان 

http://www.telecomtender.com/
http://www.sgccir.com/
http://www.itmc.ir/
mailto:info@itmc.ir
http://www.basamadco.com/
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 مالتی پلکس کانال های تلفنی برنامه و داده

 ACCESS, NG-SDHسیستم های انتقال نوری 

 هروز حیدری نسبب کرمان تابلو 108
82163000 

 
82163777 

 -کوچه ماگنولیا -نرسیده به خ مطهری -خ قائم مقام فراهانی

 21پالک 

www.kermantablo.com 

info@kermantablo.com 

چینگ، مخابرات ، در زمینه های دیسپا EPCپیمانکار 

اتوماسیون صنعتی ـ تولید تابلوهای کنترل و برق صنعتی در 

ـ تولید  33KVانواع فشار ضعیف و قوی تا سطح 

، تولید کنتورهای DCS-PLC -کامپیوترهای صنعتی 

 نیکی تک فاز و سه فازالکترو

 محمود علینی کنکاش ارتباط آسیا 109
44229255 

44229277 
42693978 

نبش  -روبروی باغ فیض -گراه اشرفی اصفهانیبزر –تهران 

 72واحد  -7طبقه  -برج زمرد -15پالک  -کوچه بیدکی

 1461933191کد پستی :

WWW.KANTELECOM.COM 

INFO@KANTELECOM.COM 

 turn-keyرای پروژه های اج -توسعه شبکه های موبایل

، تولید و تامین  2G.3G,4Gطراحی و بهینه سازی شبکه های 

تجهیزات رادیویی اکتیو و پسیو و تجهیزات انتقال در بستر 

 های مختلف

 

110 
 کیاتل

 )سهامی خاص(
 هوشنگ کشوری اصل

 دفتر مرکزی:

22222437-021 

 کارخانه  :

36190000-026 

 خط( 100)

 مرکزی:دفتر 

 و

 انه:کارخ

36570166-026 

کوچه  -رازان شمالی میردامادـ خ بلوار -دفترمرکزی: تهران

 18پالک -چهارم 

 -بلوار کیاتل-شرق کانال فردیس-جاده مالرد-کارخانه: کرج

 جنب نمایندگی ایران خودرو

www.kiatelco.com 
info@kiatelco.com 

 طراحی وتولید:

 NGN/IMSآینده  )تجهیزات شبکه های ارتباطی نسل  -

Softswitch) 

برای سازمانهای متوسط  Enterpriseسیستمهای ارتباطی  -

 و بزرگ

 IPو  TDMشبکه های  (Gateway)درگاه های دسترسی  −

 IP PBXسیستمهای  −

 (Converged Digital+IP)مراکز تلفن هایبرید  −

 مراکز تلفن دیجیتال خصوصی کم ظرفیت و پرظرفیت −

 مخابراتیمبدلهای پروتکل  −

 صوتی و تصویری IPی تلفن های رومیز −

http://www.kermantablo.com/
mailto:info@kermantablo.com
http://www.kantelecom.com/
mailto:INFO@KANTELECOM.COM
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ترمینال های انتقال صوت و دیتا بر روی خطوط انتقال برق  −

 فشار قوی

 مشاوره مهندسی و پیاده سازی:

 نرم افزارهای مدیریت شبکه های مخابراتی -

 راهکارهای شبکه مخابراتی -

سیستمهای تغذیه نیرو برای مراکز مخابراتی و دیتا  -

 سنترها

 ورشیدیسیستمهای تأمین انرژی الکتریکی خ -

111 
 گردالکتریک

 

 

 جواد شریفی

 

4-44621273 

2-77347771 

 

44621275 

77337653 

 بخش فروش و مهندسی:

 408واحد  -مجتمع سمرقند -تقاطع الله -جنت آباد جنوبی

 بخش اداری و مالی:

 طبقه اول -52پالک  -پنجم شیدایی-خیابان سازمان آب 
www.gordelectriccorp.com 

j.sharifi@gordelectriccorp.com 

 

، تولید ، نصب ، نگهداری و مهندسی کلیه دکلهای  طراحی

 مخابراتی

 88677488 88677491-4 سلطانی پورسیروس  گسترش الکترونیک ایران 112
ساختمان  -ده به خیابان نلسون ماندالنرسی -بزرگراه رسالت

  5طبقه  –شماره یک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
              info@iedc.ir 

انتقال  -سرمایه گذاری و انجام پروژه های بزرگ مخابراتی

معتبر داخلی و داده ها با همکاری و مشارکت شرکتهای 

 اتحقیقات تجهیزات پیشرفته مخابرات و دیت -خارجی

 88984345-9 88984345-9 امین فتحی گسترش خدمات کاراتلفن 113

کدپستی:  -15پ  -کوچه دوم -خ سیدجمال الدین اسدآبادی

85383-14316 
www.gkkt.ir 
info@gkkt.ir 

د مراکز سوئیچ مخابراتی شهری دیجیتال کم مشاوره طراحی وتولی

 CALL -نرم افزار – IPمراکز تلفن -ظرفیت و پرظرفیت 

CENTER- 

صوت و تلفن و اپراتور  –اجرای شبکه های ارتباطی داده و تصویر 

 ONT-GPONتجهیزات فیبر نوری  -گویا و مبدلهای فیبر به شبکه

 محمد امینی گلنور 114
031 

36626565 

031 

36629499 

خیابان شیخ صدوق ساختمان  -پل فردوسی -اصفهان

ساختمان گلنور  9پ  -جنب بن بست الهیه -شمالی

 8163654714کدپستی؛
www.golnoor.com 
info@golnoor.com 

 ساخت سازه های فلزی و دکل مخابراتی

زه های فلزی سا -انرژیهای تجدیدپذیر -روشنائی –صنعت برق -

 مرتبط با صنعت روشنائی

 مهدی دونلو ماموت تلکا 115
88103638 

88103656 
88102786 

 7پالک   -خیابان هفتم وزار -خالد اسالمبولیخیابان  -تهران

 1513737512کدپستی: 
 

mailto:j.sharifi@gordelectriccorp.com
http://www.gkkt.ir/
mailto:sales.gostaresh@karatelephone.ir
http://www.golnoor.com/
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www.mammutteleca.com 
info.mt@mammutgroup.com 

در صنایع مخابرات، نفت،  ICTدر حوزه  EPC ی پروژه های مجر

و  Data Centerگاز و پتروشیمی که شامل پیاده سازی انواع 

Energy Center   در ابعاد و ظرفیت های مختلف به دو شکل

 ثابت و متحرک

طراحی و ساخت انواع سایتهای اضطراری سیار مخابراتی به دو  -

بدون نیاز به خودرو و دارای  صورت قابل نصب بر روی خودرو و

 جک هیدرولیک

 طراحی و ساخت انواع شلترهای مخابراتی -

( قابل نصب بر روی خودرو و ATMانواع خودپردازهای سیار ) -

 بدون نیاز به خودرو و دارای جک هیدروبیک

مجری پروژه های سایت یابی ، عملیات عمرانی و نصب  -

 تجهیزات مخابراتی

 مخابراتیرات و نگهداری انواع سایتهای ارائه خدمات تعمی -

نماینده انحصاری سیستم های خنک کننده فوق دقیق  -

 از اتریش NBG( آلمان و همچنین فیبر نوری stulzاشتولز)

 

 منوچهر محاسنی متن ارتباط شبکه 116

88606688 

 )سه خط(

88215558 

88061894 

 

طبقه  -36ـ شماره 37 بادی ـ خآسیدجمال الدین اسد خ

 8 چهارم ـ واحد

www.meshco.ir 

info@meshco.ir 
 

تولیدکننده تجهیزات شبکه کابلهای مخابراتی وتامین 

( و Fusion Splicerکننده دستگاه جوش تار نوری )

 دستگاههای اندازه گیری فیبرنوری

 سیامک یونسی زاده متن ارتباط گسترش 117

22231000 

22230040 

22230081- 22230091 

22231350 

مجتمع پل  -کوچه سینا –باالتر از سه راه قیطریه  –شریعتی 

 10واحد  -2رومی 

www.matnertebat.com 

info@matnertebat.com 

تولید و تامین انواع اتصاالت و متعلقات شبکه کابلهای 

 مسی و فیبرنوری (اع مخابراتی ) انو

 محراب 118

 علی سحبان

 

 

88065899 

 خط( 4)

 

88065947 

  -خ شهید علیخانی -خ شیراز جنوبی -بزرگراه کردستان 

واحد  -طبقه اول -بال غربی -برج الوند -مجتمع ونک پارک

 1436944961کدپستی:  -16اداری 

www.mehrab.ir 

ali.sahban@gmail.com 

 طراحی و تولید :

 ,COL  COWسایت اضطراری سیار

 کانکس مخابراتی

 دکل تلسکوپی سازه ای وینچی

 Free Collingسیستم تهویه آزاد  کانکس 

http://www.mammutteleca.com/
mailto:info@meshco.ir
http://www.matnertebat.com/
http://www.mehrab.ir/
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 شلترهای نظامی و انتظامی

نظامی و مکانسیم های شلترهای نظامی شلترهای 

 انتظامی متحرک با دکل سیار

 ساختمانهای پیش ساخته

 های پیش ساخته طبقاتیمجتمع 

 شاسی و کفی های سیار نظامی و مخابراتی

 88171967 88171968-9 رضا علی بلندی موج آینده فرافن 119

واحد  -4پالک  -خیابان کوهنور -خیابان مطهری -تهران

 یک
www.fwutech.com 
info@fwutech.com 

 ای یکپارچه مخابراتیارائه دهنده راهکاره .1

 موبایلطراحی و بهینه سازی شبکه های  -مشاوره .2

راهکارهای پیشرفته در حوزه مخابراتی و فناوری ارائه  .3

 اطالعات

امنیت خدمات و راهکارهای پیشرفته در حوزه ارائه  .4

 سایبری

 نرم افزارتولید  .5

 88771206 81961 علیرضا شیرانی موننکو ایران 120

 -خیابان عطار -باالتر از میدان ونک -رخیابان ولیعص -تهران

 12پالک 

www.monencogroup.com 

info@monencogroup.com 

مهندسی در فازهای طراحی خدمات مشاوره، طراحی و 

مفهومی ، پایه و تفصیلی، بازنگری طراحی، تهیه 

آن ، مهندسی  مشخصات فنی ، اسناد مناقصه و برگزاری

 و نظارت کارگاهی و عالیه

121 

 مهندسی

 بهین سامانه فردا

 ) سهامی خاص (

 مسعود

 یزدان پناه

89371000 

 خط( 30) 

89371116 

 

مفتح جنوبی ـ کوچه طهمورث ـ میدان هفت تیرـ ابتدای 

 12پالک 

www.bsfcom.com 

info@bsfcom.com 

 -و تولید سیستم های ضبط مکالمات صنعتی  طراحی

مرکز تماس کال سنتر و  -تلفن گویا و منشی کامپیوتری

 Unifiedسیستم یکپارچه تماس )-کانتکت سنتر

Messaging)- نمایندگی فروش لپ تاپ های نظامی- 

 صنعتی پاناسونیک )تافبوک(

12

2 

مهندسی پرسو الکترونیک 

 رادمهر
 شراره پزشکی وحدتی

88318532 

 خط ( 20) 

85750 

88316631 

پالک  -کوچه حقانی -خ خردمند جنوبی -خ کریم خان زند

19 

WWW.PORSOOENG.COM 
info@porsooeng.com 

، شارژر ، اینورتر و  UPSطراح و مجری طرحهای مخابراتی، 

 و ... PNMانواع نرم افزار سیستمهای جامع و 

123 
 مهندسی

 تذرو افزار
 23033109 23033000 علیرضا قصاعی

 -شمالیخ صرافهای  -سروغربی -بلوار سعادت آباد

 طبقه اول-1پالک -شرقی 17نبش کوی 
www.tazarv.com 
info@tazarv.com 

 BPMراهکارهای نرم افزاری سفارش مشتری مبتنی بر  -

 ITILسرویس مبتنی بر  یت ارائهراهکارهای مدیر -

 Call&Contact Centerسامانه های مرکز تماس  -

 HCLS3000سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای  -

http://www.fwutech.com/
http://www.monencogroup.com/
http://www.bsfcom.com/
mailto:info@porsooeng.com
http://www.tazarv.com/
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 سیدمحمد هاشمی مهندسی سازگان ارتباط 124
88762960 

88764741 
88766707 

 40پالک  -خیابان هویزه شرقی -خیابان سهروردی شمالی

www.sazganertebat.com 

sales@sazganertebat.com 

تولید تجهیزات و سیستمهای مخابراتی رادیویی سامانه های 

مودمهای  -ارتباطی امن ، کنترل از راه دور ، تله متری

تامین و واردات قطعات و  -RTU رادیویی و پایانه توزیع

 تجهیزات الکترونیک و مخابراتی خاص

12

5 

 دسیمهن

 نجش کیفیس

 ارتباط پیام گستر

 نسیما

 ابوالقاسم نژاد

88780838 

88780875 

88780822 

88206426 

 طبقه اول -3پالک  -خ نوزدهم -گاندی جنوبی خ

www:tetagroup.com 

payamgostar@pgtelecom.com 

تولیدکننده انواع تجهیزات مخابراتی و انواع تستر و ارائه 

 debit cardکننده سیستم 

 رتهای اعتباری تلفن ثابت( درایران) کا

 مجری پروژه های کلید دردست مخابراتی

 

12

6 

 مهندسی

 فراریزارتباط
 بهرام طهماسبی

88518081 

 خط ( 10) 

88519092 

 

 -کوچه اشراقی -خ شریعتی نرسیده به پل سید خندان 

 طبقه اول - 6پالک 
www.farariz.ir 

info@farariz.com 

، اجرا، نگهداری و تعمیرات ، مشاوره، ،آموزش ، طراحی

پشتیبانی فنی شبکه های مخابراتی )ثابت ، سیار، زیرساخت، 

ماهواره ای ، دیتا، سوئیچ، انتقال ، کابلهای مخابراتی و 

،  Turnkey  ،EPCهای  فیبرنوری ، تغذیه نیرو(، اجرای پروژه

PC  مدیریت کنترل پروژه هاو اجرای پروژه های فناوری ،

 اطالعات

12

7 

 مهندسی

 گویان افزار

 علی

 بهراد رضایی

76250805 

 
76250804 

 –پارک فناوری پردیس   -جاده دماوند 20کیلومتر  -تهران

 145پالک  -14خیابان نوآوری 

www.guyanafzar.com 
guyanafzar@yahoo.com 

 طراحی و  تولید مراکز تلفن دیجیتال -

 VOIPسیستمهای مجتمع مخابراتی مبتنی بر تکنولوژی  -

 و تصویری SIPتلفنهای  -

- Gateway آنالوگ ودیجیتال 

 طراحی و مشاوره پروژه های مخابراتی -

128 
مهندسی و ساخت پرداس 

 انرژی

سیدمحمد علی جزایری 

 مقدس
88546295-8 88748902 

-566پالک-نبش خیابان خرمشهر-سهروردی شمالی

 10 واحد-3طبقه
www.pardasenergy.com 
info@pardasenergy.com 

 12و  2تولیدکننده باتریهای ساکن صنعتی و مخابراتی 

 ولتی کم ظرفیت

129 
مهندسین کاوشگران 

 ارتباطات شایگان
 44019427 44018721 حمیدرضا قنبری

 -نبش گلستان یکم -خیابان بوستان یکم -فلکه دوم صادقیه

 6واحد  -2طبقه  -21پالک 
tele.com-www.shaygan 
tele.com-info@shaygan 

پیمانکاری در زمینه مخابرات سیار و اجرای پروژه های 

بررسی کارائی شبکه  -مخابراتی سیار همچو درایو تست

رادیویی ، بهینه سازی ارائه خدمات داده کاوی شامل 

ده، تجزیه و تحلیل اکتشافی پاکسازی و آماده سازی دا

داده، شناسائی الگوها با استفاده از روشهای یادگیری 

http://www.sazganertebat.com/
http://www.pardasenergy.com/
http://www.shaygan-tele.com/


 زمینه فعالیت آدرس ، وب سایت و ایمیل نمابر شماره تلفن نام مدیرعامل نام شرکت ردیف

 
 

ام پیش بینی بر اساس الگوهای بدست آمده ماشین ، انج

و ارائه راهکار مبتنی بر علم داده جهت حل مسائل 

 پیچیده

 05131041 05131041 سجاد صبری نسیم ارتباط آینده 130

 7واحد  – 5پالک  -خیابان مریم -جردن

 92پالک  -2ارم  -46خیابان سناباد  –مشهد 
.comwww.nasimtelecom 

info@nasimtelecom.com 

 NGN/IMSشبکه های 

 VoIPراهکارهای 

 سوئیچ های پرظرفیت

 IP-PBXمرکز تلفن 

 Call Centerمرکز تماس 

VoLTE 
Telecommunication VAS 

 29700190 29700 کاظم نامداری هنر ان ارتباطات پایدارنور 131

ابتدای خیابان پاسداران ،خیابان گل نبی، برج زمرد ، طبقه 

 92،واحد 9

www.nooran.com 

info@nooran.com 

 شبکه مخابرات و

13

 امیرحسین اصالنی نوربهینه گسترخاورمیانه 2
66511619 

66511466 
66502310 

پالک  –نبش کوچه شیخ مرادی  –خ ستارخان ـ خ حبیب اله 

 1455975381کدپستی :-22
www.nbgme.net 
info@nbgme.net 

aaslani@nbgme.net 

تولید میکروداکت فیبر نوری با پوشش داخلی سیلیکون 

ابل فیبر نوری مطابق با استانداردهای جهانی، انواع ک

(Drop,Ripcord,…) باکس ،indoor  جهت پروژه هایFTTx 

(OTO) انواع رابطهای فیبر نوری )پیکتیل پچکورد(، پچ پنل ،

 فیبر نوری ، طراحی و اجرای سیستم های مخابراتی

 

 محمد علی چمنیان نیان الکترونیک 133

(051) 

35414111 

 خط( 50)

(051) 

35413614 

 وس ـ بلوار اندیشه ـمشهد: شهرک صنعتی ت

 218خ اندیشه چهارم ـ شماره  

 91775-1763صندوق پستی: 

www.nianelectronic.com 
info@nianelectronic.com 

 Powerطراح و تولیدکننده مبدل های انرژی ) -

Conversion Systems) 

 ICTمبدلهای تامین انرژی و منابع تغذیه  تجهیزات  -

در  Turnkeyو EPCمشاور و مجری پروژه های  -

 powerتجهیزات 

 کانورتر توان باالی نیروگاه های بادی -

 اینورتر سلول خورشیدی -

 داریوش امانیان نیان باتری خاوران 134

(051) 

9-34693577 

8-34693614 

(051) 

34693580 

 -شهرک صنعتی کاویان -فریمان -جاده مشهد 45کیلومتر 

 پالک یک -3خیابان صنعت  -فاز یک
www.nianbattery.com 

 تولید باتریهای صنعتی

http://www.nasimtelecom/
http://www.nooran.com/
mailto:info@nbgme.net
http://www.naianbattery.com/


 زمینه فعالیت آدرس ، وب سایت و ایمیل نمابر شماره تلفن نام مدیرعامل نام شرکت ردیف

 
 

info@nianbattery.com 

 نیروفران 135
 محسن تابنده فر

 
88482301 88482303 

خیابان سی و  –خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  -تهران

 9واحد -32پنجم، پالک 
www.niroofaran.com 
info@niroofaran.com 

امور طراحی و مهندسی ، ساخت و اجرای فونداسیون  انجام

انواع دکلهای مخابراتی خودایستا و مهاری ، موبایل ، دکلهای 

های مختلف ، برجهای انتقال رادیویی و تلویزیونی در اندازه 

نیرو ، سازه ها و تجهیزات فوالدی پروژه های پاالیشگاهی ، 

موبایل و  نیروگاهی و عمرانی ، کانکس و اجرای سایت های

 مخابراتی

 هادی پور امین نیک برش 136

88879191-5 

88794331 

88794329 

88798711 

 فرزان شرقی ـ پالک باالتر از میرداماد ـ  کوچهفریقا ـ بلوار آ

35 
www.nbtele.com 

sales@nbtele.com 

و  OCDF/ODFکننده راک های پرظرفیت ) تولید

ODF,OCDF)-  راک های کم ظرفیتODF, OCDF  و 

OCDF/ODF  ،DDF وMDF    و  21"و  19"، راک های

، لدر و   BNCکانکتورهای کواکسیال و  تجهیزات مرتبط،

،  64کافو ، انواع ترمینالهای  استراکچر ، جعبه پست ، صندوق

زوجی ، پیگتل ،پچ کورد و  25و  10زوجی ، ماژول  200و  100

 کانکتور عدسی آداپتور

 نیکو الکترونیک پیشرو 137
 محمد

 میثاق
36 36 (0353) 37 36 (0353) 

 -خیابان زاگرس –میدان آرژانتین  -دفتر : تهران 

 9پالک  -شرقی 29زاگرس 

بلوار   -بلوار ابریشمشهرک صنعتی ـ   -زدکارخانه : ی

 نارون
www.jeciran.com 
info@jeciran.com 

 (OEM , EMSهای الکترونیک )طراحی، تأمین و تولید پروژه

 

138 

همکاران سامانه های 

 ارتباطی پارس

 ) پارس سامان (

 88686917 82100000 محمود چغاجردی

سعادت آباد ـ خ عالمه طباطبائی جنوبی ـ کوچه حق 

 1واحد  - 19طلب شرقی ـ پالک 

 1997838751کدپستی: 
www.parssaman.com 
info@parssaman.com 

مشخصات فنی، انجام مطالعه، طراحی، مهندسی، تهیه 

تامین مطالعات کاربردی، تهیه طرحهای جامع تدارکات، 

تولید و ساخت و اجراء، کاال و تجهیزات و ماشین آالت، 

انجام خدمات اجرایی، نصب و راه اندازی، راهبری و 

ل و ابزار دقیق در نگهداری پروژه های مخابرات، کنتر

 حوزه صنعت نفت و حمل و نقل ریلی

 واف 139
 محمدرضا

 فراهانی راد
44655121 44658496 

 89میدان آزادی ـ خ بیمه چهارم ـ پالک 

 1393883911کدپستی:

www.vafco.ir 

 از قبیل Accessطراحی و تولید دستگاهای انتقال و 

مالتی  پلکس های دیجیتال با پورت های مختلف ،  

-NGو NG-SDH و تجهیزات  DSL  ،MSAPمودم های 

PDH 
 

http://www.jeciran.com/
mailto:info@jeciran.com

