


و شبكههاي مخابراتي، نظارتي، امنيتي پروژهو اجراي مشاوره، طراحي 



مادرباره 

ان مشتریشد و با حمایت شما تأسیس 1390سال در شرکت ارتباط نماگستر 

ساتر  ارتبااط نماگ به شرکت سهامی خاص با نام تبدیل 1396در سال گرامی 

زمیناه  ما با توکل به خادا  یتتاا و حراور ناب اان ایرانای در     . گردید کیان 

فارو،  مشااوره  طراحای  ا،ارا  بشاتیبانی     اطالعات اقادام باه   ور  آفن 

آمااده  ن شبته و مراکز تلفتصویر   حفاظتی  آموز، سامانه ها  نظارت و 

.  باشیممیخدمات با حداکثر کیفیت ترین تاصصیارائه 



ارتباط نماگسترکيان: نام شرکت

1390: تأسيسسال 

خصوصي–سهامي خاص : شرکتنوع 

اطالعات، هوشمندسازيفناوري نظارتي، مخابراتي، شبكه، : فعاليتحوزه 

کشاور اماور ماليااتي   ساازمان  - ISO9001-9002: هاا مجوز ها و عضویت 
ک        پاناسااونينمایناادگي -ايفنااي و حرفااهسااازمان –اي کشااوررایانااهنظااام صاان ي 

دیجيتال  هاي رسانهنشان ملي ثبت -اعتماد الكترونيكينشان 



هيئت مدیرهچارت سازمانی

مدیر عامل

PMD
معاونت هوشمندسازي  

CRM،VOIP

هوشمندسازي اماکن

CRMو اتوماسيون

VOIP

معاونت فني و اجرایي

استانداردهاي ایمني 

خدمات فني و اجرایي

تست و تحویل

معاونت مشتریان

مناقصات و استعالمات

فروش و بازاریابي

امور مشتریان

معاونت مالي و اداري و 
منابع انساني

خدمات اداري

تدارکات

منابع انساني



حوزه فعالیت سازمان

فعالیتزمینه 
سازمان و مأموریت 

مشاوره  طراحی و نظارت

و تعمیراتمستندات  ا،را تهیه تجهیزات و 

بشتیبانی  ن هدار  و گارانتی



حوزه فعالیت سازمان

تهيه و واردات تجهيزات شبكه، سرور، مخابراتي، نظارت تصویري، هوشمندسازي. 1

ارائه راهكارهاي خاص مخابراتي، شبكه، نظارت تصویري و دزدگير اماکن. 2

تجهيز دیتاسنتر و ایجاد بستر شبكه هاي . 3LAN ،VAN(پسيو، اکتيو، امنيت)

مراکز مخابراتي، سانترال، . 4Voic Over IP ،تل يق مراکز آنالوگ ،IP ،Digital

اتوماسيون اداري، کنترل تردد و . 5CRMاختصاصي

هوشمندسازي دیتا سنتر، اماکن صنعتي و ساختماني . 6 (Wireless،BMS )

ارائه آموزش. ، شبكه و سانترال پاناسونيکVOIPهاي نظارت تصویري ،هاي آنالین و حضوري در زمينه سيستم7



محصوالت و تجهیزات 

تجهيزات سرور
و دیتا سنتر

(رک–HPسرورهاي )
تجهيزات شبكه

و سيسكو
(سویيچ هاي سيسكو-شبكهکوردهاي پچ )

سانترال پاناسونيک
و انواع گوشي

دوربين مداربسته

تجهيزات 
اماکن وهوشمندسازي 
مدارس

تجهيزات برق  
اضطراري

تجهيزات 
CRM-VOIP

تقویت آنتن 
دکل–موبایل 



متمایز می سازد ( ها شرکتبا دی ر ) مزایا  که ما را  از دی ران 



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

دهيم دهيم و سپس مشاوره ميما خودمان را جاي مشتري قرار مي



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

مشاوره تخصصي و دقيق به صورتي که مشتري بهترین خرید را با کمترین هزینه انجام دهد



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

ارائه راهكارهاي خاص و اقتصادي مناسب پروژه



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

نمایدميتهيه بهترین تجهيزات اورجينال که کارایي،کي يت و ماندگاري را تعيين 



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

و بهداشت کاري براي پرسنل، قوانين، ایمني رعایت ضوابط



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

هاپروژهو تحویل به موقع ، اجرا زمانبندي دقيق تهيه تجهيزات



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

فني و اجرایيهاي ترین تكنسينمجرببهترین و بكارگيري 



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

روز بعد از تحویل نهایي پروژه10خدمات رایگان تا 



متمایز می سازد ( با دی ر شرکت ها ) مزایا  که ما را  از دی ران 

کي يت تجهيزات و اجراتعيين 



هاا  حال ایان راه . دهايم هاي جامع و بهينه را به صورت کليد در دست ارائه مي حل ما راه
آن ر کاه د باشاد  مي( جزئيصورت کلي یا به )ها اندازي شبكهراهو طراحي، ساخت شامل 
هااي  حلراه. اندشدهمخابراتي و اتوماسيون صنعتي به یک هسته اصلي متصل هاي سيستم

ساتم عصابي   جامع که از سيستم مخابراتي و اسكادا تشكيل شده است به صورت یاک سيس 
اماد و  در سيستم، مدیریت کارها آن، که بدون وجود گرددميصنایع مختلف طراحي در 

:ازاین سيستم هاي عبارتند هاي ویژگيبرخي از . باشدميغير ممكن عمالً ایمن 
چاه جهات   یكپارهااي  شابكه ایجااد  -برقراري ارتباط صوتي ميان پرسنل و مراکاز کنتارل   

دورباين مداربساته، صاوت و   : ارائه خادمات مختلاف مخاابراتي شاامل     -ها دادهارتباط 
–شابكه  ساازي  پيااده DCSپيجينگ، ویدئو کن رانس جهت کنترل و نظارت محلي مطمئن 

داده هاي صدها و هزاران نقطه ورودي و خروجي از نقاط مختلف باه مراکاز   آوري جمع
هاي مخابراتي و اسكاداشبککنترل از طریق 



انجام شدهها  برخی از بروژه



انجام شدهها  برخی از بروژه



انجام شدهها  برخی از بروژه



بروژه ها  انجام شدهبرخی از 

(تل ن تهران 6منطقه ) مخابرات استان تهران شرکت •
باشد؛تضامين زمينه رزومه مي آزادسازي که تسویه و 1390ریال در سال 2.000.000.000تل ن شهري با مبلغ قرارداد هزار 10اجراي بستر سيم کشي 

بانک ملت  هاي شعبه•
تهاران،  شعبه نارماک  نا تهران، سيملت، شعبه ابنبانک هاي شعبه)بانک ملت هاي شبكهتعدادي از فلزي، نصب ترانک مداربسته، دوربين تل ن، ایجاد بستر پسيو شبكه 

؛(گرگانشعبه آق قال استان گلستان، شعبه گاليكش استان بندرگز، شعبه آزادشهر، شعبه پامنار، شعبه 

(مؤسسه جهاد استقالل و شرکت جهاد سبز)وزارت جهاد کشاورزي •
سال واقع در ميدان فاطمي؛3سازي بستر شبكه، پسيو و اکتيو به همراه قرارداد پشتيباني طي سازي و پيادهارتقاء، بهينه

بازنشتگان ناجاسازمان •
کشاورز؛ویپ بصورت کامل در این سازمان واقع در بلوار مداربسته، دوربين اضطراري، تل ن، برق شبكه، ایجاد بستر پسيو 

(موسسه ژئو فيزیک دانشگاه تهران ) نگاري زلزله •
زوج؛  MDF2000ساختمان ها شامل هاي و تمامي پستتعویض و بازسازي کامل مرکز تل ن 

تعاون بيمه •
استان؛12ساختمان مرکزي و UPSتأمين تجهيزات و اجراي بستر شبكه، دوربين، سانترال، برق، 



بروژه ها  انجام شدهبرخی از 
درسا دارو اشتهاردکارخانه •

روز؛ 45ح اري جهت عبور لوله براي بستر شبكه و دوربين مداربسته کارخانه زمان حدودا ترانكينگ، نصب کشي، گذاري، کابللولهتجهيزات و اجراي تأمين 

اعتبار ایران خودرو تعاوني •
عادد رک  3همچنين ساختمان مرکزي نصب و آرایش و پاانچ پاچ پنال و    تل ن و ،UPSشبكه، برق، شعبه در نقاط مختلف ایران خودرو در بستر 10اقالم و تجهيز حدود تأمين 

مداربسته؛دوربين 100نود شبكه و 300ایستاده شامل 

به پخش دارو شرکت •
است؛گردیده انجام UPSمداربسته، دوربين شبكه، طبقه دفتر مرکزي و همچنين 4طبقه ساختمان درمانگاه و 10در و  KX-TDE600تجهيزات سانترال تأمين و نصب 

المپ نور •
و دفتر مرکزي به شبكه، دوربين مداربسته، سانترال و برق؛IPدوربين 400تجهيز کارخانه حدود 

(دفتر مرکزي)استار سان •
پاناسونيک؛ KX-TVM200و همچنين صندوق صوتي KX-TDE600و نصب راه اندازي مرکز تل ن پاناسونيک تأمين طراحي و 

وزارت ن ت و کاالي ن ت ایران•
؛(نود شبكه1200)طبقه 12نود شبكه گمرک وزارت ن ت در شهرري، ساختمان کاالي ن ت ایران 600طبقه 5اجراي بستر شبكه ساختمان مرکزي سوم، 

(هنكل آلمان)شرکت هنكل پاک وش •
ریال 7.500.000.000تجهيز ساختمان مرکزي و کارخانه فارکوشيمي به دوربين هاي مداربسته با قراردادي بالغ بر 



حسن انجام کار ها  نامهو گواهی ها تقدیرنامه



حسن انجام کار ها  نامهو گواهی ها تقدیرنامه



المللیها  بیننمایش اهشرکت در 

تجهیزات المللیبیننمایش اه 
2016ایمنی 



المللیها  بیننمایش اهشرکت در 

صنعت  المللی نمایش اه بین 
ساختمان استان مرکز 



مامشتریان 

o 6و 5منطقه ) مخابرات استان تهران شرکت
(تل ن شهري 

oمختلف بانک ملت هاي شعبه
o مرکزي بانک کار آفرین  ساختمان
o هاي مختلف بانک خاورميانهشعبه
o (چندین شعبه)تامين اجتماعي سازمان
o رانخيریه حمایت از بيماران کليوي ایانجمن
o ي مرکزي سوم و کاالساختمان )ن ت وزارت

(ایرانن ت 
o معدني آجينشرکت
o پخش سراسري کارنشرکت
oنوترکيبهاي دارویي شرکت فرآورده
o (ارد شهرک صنعتي اشته) درسا داروکارخانه
o شااهرک ) سااازي فراگامااانکارخانااه اگاازوز

(صنعتي مامونيه
o فيزیااک نگاااري ایااران ژئااو موسسااه زلزلااه

(دانشگاه تهران)
o (مرکزيساختمان )به پخششرکت

o اکثر )وخودراعتبار گروه صنعتي ایران تعاوني
(شعبه هاي مستقر

o فرهنگي هنري سيماي مهرمؤسسه
o اناه  دفتر مرکزي و کارخ) نوین نيروشرکت

(مامونيه ساوه 
o ایرانيان کيشبيمارستان
o باقرالعلومدانشگاه
o (فرمانيه)نورپيام دانشگاه
o خوارزميداروسازي
o (اسالميخ وحدت )وحدت پاساژ
o (منيریهميدان )المپيک پاساژ
o (اتاق12مرکزي و ساختمان )تعاون بيمه
o فرزانگان دادآفرین  موسسه
o طب ایرانيان شرکت آریا
o کتاب گيتا مهر بانک
o نوسازي و ساختمان تهرانشرکت
o (اد سعادت آب) فرهنگي مهر هشتم مؤسسه

o (دارویي)مكتاف پخش سراسري شرکت
o آماوزش مسكن فرهنگيان وزارت سازمان

و پرورش
o ناجاسازمان بازنشستگان
o (نيمسكومجتمع )امدادامام خميني کميته
o دماوند  بخشداري
o پدافنااد اسااتان ) جمهااوري اسااالمي ارتااش

(مرکزي 
o کننااده توليااد )شاااهين سااازه  شاارکت

ماژول( پروفيل
o (دفتر مرکزي)استار سان
o (آژانس هواپيمایي)دیدني دنياي
o (خ مهناز)کوهي ساختمان
o اد  اقتصتدبير کارگزاران فنون شرکت
o یدک تبریزثمين
o تي صانع شاهر  )ق س سازي پژاوند کارخانه

(آبادعباس 
o کوهپایه واقع در شهرک ن تبرج



مامشتریان 




