


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



مادرباره 

شد    بدا تأسیس 1390سال در شرکت ارتباط نماگستر 

بد  تبد ی  1396در سدال مشتریان گرامی حمایت شما 

گردی  ارتباط نماگستر کیان شرکت سهامی خاص با نام 

ما با توک  ب  خ ای یکتا   حضور نخبگان ایراندی . 

زمیندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  در 

فدر ،  مشدا ره  طراحدی  اطالعات اق ام ب   ری آفن 

اجدددددددددددددددددرا   شدددددددددددددددددتیبانی

شبک    تصویری  حفاظتی  آموز، سامان  های نظارت   

خد مات بدا تدرین تخصصدیارائد  آمداده مراکز تلفن 

.  باشیممیح اکثر کیفیت 



ارتباط نماگسترکيان: نام شرکت

1390: تأسيسسال 

خصوصی–سهامی خاص : شرکتنوع 

اطالعات، هوشمندسازیفناوری نظارتی، مخابراتی، شبکه، : فعاليتحوزه 

اماور ساازمان - ISO9001-9002: هاامجوز ها و عضویت 

–ای کشاوررایاناهنظاام صان ی کشاورماليااتی 
پاناسااوني         نمایناادگی -ایفناای و حرفااهسااازمان 

هاای رساانهنشان ملی ثبت -اعتماد الکترونيکینشان 

دیجيتال 



هيئت مدیرهچارت سازمانی

مدیر عامل

PMD
معاونت 

هوشمندسازی 

CRM،VOIP

هوشمندسازی 

اماکن

CRM و

اتوماسيون

VOIP

معاونت فنی و 

اجرایی

استانداردهای 

ایمنی 

خدمات فنی و 

اجرایی

تست و تحویل

معاونت مشتریان

مناقصات و 

استعالمات

فروش و 

بازاریابی

امور مشتریان

معاونت مالی و 

اداری و منابع 

انسانی

خدمات اداری

تدارکات

منابع انسانی



حوزه فعالیت سازمان

فعالیتزمین  

سازمان   مأموریت 

مشا ره  طراحی   نظارت

  تعمیراتمستن ات  اجرا تهی  تجهیزات   

 شتیبانی  نگه اری   گارانتی



حوزه فعالیت سازمان

تهيه و واردات تجهيزات شبکه، سرور، مخابراتی، نظارت تصویری، هوشمندسازی. 1

ارائه راهکارهای خاص مخابراتی، شبکه، نظارت تصویری و دزدگير اماکن. 2

تجهيز دیتاسنتر و ایجاد بستر شبکه های . 3LAN ،VAN(پسيو، اکتيو، امنيت)

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

اتوماسيون اداری، کنترل تردد و . 5CRMاختصاصی

هوشمندسازی دیتا سنتر، اماکن صنعتی و ساختمانی . 6 (Wireless،BMS )

ارائه آموزش. ، VOIPهاای نظاارت تصاویری ،های آنالین و حضوری در زمينه سيسات 7

شبکه و سانترال پاناسوني 



محصوالت   تجهیزات 

تجهيزات سرور

و دیتا سنتر
(رک–HPسرورهای )

تجهيزات شبکه

و سيسکو
(سویيچ های سيسکو-شبکهکوردهای پچ )

سانترال پاناسوني 

و انواع گوشی

دوربين مداربسته

تجهيزات 

هوشمندسازی 

اماکن و مدارس
تجهيزات 

برق 

اضطراری

تجهيزات 

CRM-VOIP

تقویت آنتن 

–موبایل 
دکل



متمایز می سازد ( ها شرکتبا دیگر ) مزایای ک  ما را  از دیگران 



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

دهي  دهي  و سپس مشاوره میما خودمان را جای مشتری قرار می



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

خریدمشاوره تخصصي و دقيق به صورتي كه مشتري بهترین 

را با كمترین هزینه انجام دهد



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

ارائه راهكارهاي خاص و اقتصادي مناسب پروژه



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

نمایدميتهيه بهترین تجهيزات اورجينال كه كارایي،كي يت و ماندگاري را تعيين 



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

و بهداشت كاري براي پرسنل، قوانين، ایمني رعایت ضوابط



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

هاپروژهو تحویل به موقع ، اجرا زمانبندي دقيق تهيه تجهيزات



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

فني و اجرایيهاي ترین تكنسينمجرببهترین و بكارگيري 



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

روز بعد از تحویل نهایي پروژه10خدمات رایگان تا 



متمایز می سازد ( با دیگر شرکت ها ) مزایای ک  ما را  از دیگران 

كي يت تجهيزات و اجراتعيين 



های جامع و بهينه را به صورت کليد در دست ارائه حل ما راه

انادازی راهو طراحای، سااخت شاامل هاا حلاین راه. دهي می 

هاای آن سيست که در باشد می( جزئیصورت کلی یا به )ها شبکه

مخابراتی و اتوماسايون صانعتی باه یا  هساته اصالی متصال 

جامع که از سيسات  مخاابراتی و اساکادا های حلراه. اندشده

صانایع مختلا  در تشکيل شده است به صورت ی  سيسست  عصابی 

در سيسات ، مادیریت هاا آن، کاه بادون وجاود گرددمیطراحی 

هاای ویژگایبرخای از . باشدمیغير ممکن عمالً کارامد و ایمن 

:ازاین سيست  های عبارتند 

ایجااد -برقراری ارتباط صوتی ميان پرسنل و مراکز کنتارل 

ارائه خدمات مختلا  -ها دادهیکپارچه جهت ارتباط های شبکه

دوربين مداربسته، صوت و پيجينا،، ویادئو : مخابراتی شامل 

ساازی پياادهDCSکن رانس جهت کنترل و نظارت محلای مطمائن 

داده هاای صادها و هازاران نقطاه ورودی و آوری جماع–شبکه 

هاای شاب خروجی از نقاط مختل  به مراکز کنتارل از طریاق 

مخابراتی و اسکادا



انجام ش ههای برخی از  ر ژه



انجام ش ههای برخی از  ر ژه



انجام ش ههای برخی از  ر ژه



 ر ژه های انجام ش هبرخی از 

(تل ن تهران 6منطقه ) مخابرات استان تهران شرکت •

کاه تساویه و 1390لایر در ساال 2.000.000.000تل ن شهری با مبلغ قرارداد هزار 10اجرای بستر سي  کشی 

باشد؛تضامين زمينه رزومه می آزادسازی 

بان  ملت های شعبه•

بانا  ملات هاای شابکهتعادادی از فلازی، نصب تران  مداربسته، دوربين تل ن، ایجاد بستر پسيو شبکه 

شاعبه آزادشاهر، شاعبه پامناار، شعبه تهران، شعبه نارم  سينا تهران، ملت، شعبه ابنبان  های شعبه)

؛(گرگانشعبه آق قال استان گلستان، شعبه گاليکش استان بندرگز، 

(مؤسسه جهاد استقالل و شرکت جهاد سبز)وزارت جهاد کشاورزی •

سال واقع 3سازی بستر شبکه، پسيو و اکتيو به همراه قرارداد پشتيبانی طی سازی و پيادهارتقاء، بهينه

در ميدان فاطمی؛

(موسسه ژئو فيزی  دانشگاه تهران ) نگاری زلزله •

زوج؛ MDF2000ساختمان ها شامل های و تمامی پستتعویض و بازسازی کامل مرکز تل ن 

تعاون بيمه •

استان؛12ساختمان مرکزی و UPSتأمين تجهيزات و اجرای بستر شبکه، دوربين، سانترال، برق، 



 ر ژه های انجام ش هبرخی از 

درسا دارو اشتهاردکارخانه •

ح اری جهت عباور لولاه بارای بساتر شابکه و دورباين مداربساته ترانکين،، نصب کشی، گذاری، کابللولهتجهيزات و اجرای تأمين 

روز؛ 45کارخانه زمان حدودا 

اعتبار ایران خودرو تعاونی •

همچنين ساختمان مرکزی نصاب و تل ن و ،UPSشبکه، برق، شعبه در نقاط مختل  ایران خودرو در بستر 10اقالم و تجهيز حدود تأمين 

مداربسته؛دوربين 100نود شبکه و 300عدد رک ایستاده شامل 3آرایش و پانچ پچ پنل و 

به پخش دارو شرکت •

دورباين شابکه، طبقاه دفتار مرکازی و همچناين 4طبقه ساختمان درمانگااه و 10در و  KX-TDE600تجهيزات سانترال تأمين و نصب 

است؛گردیده انجام UPSمداربسته، 

المپ نور •

و دفتر مرکزی به شبکه، دوربين مداربسته، سانترال و برق؛IPدوربين 400تجهيز کارخانه حدود 

(دفتر مرکزی)استار سان •

پاناسوني ؛ KX-TVM200و همچنين صندوق صوتی KX-TDE600و نصب راه اندازی مرکز تل ن پاناسوني  تأمين طراحی و 

وزارت ن ت و کاالی ن ت ایران•

طبقاه 12نود شبکه گمرک وزارت ن ت در شهرری، ساختمان کااالی ن ات ایاران 600طبقه 5اجرای بستر شبکه ساختمان مرکزی سوم، 

؛(نود شبکه1200)

(هنکل آلمان)شرکت هنکل پاک وش •

لایر 7.500.000.000تجهيز ساختمان مرکزی و کارخانه فارکوشيمی به دوربين های مداربسته با قراردادی بالغ بر 



حسن انجام کار های نام   گواهی ها تق یرنام 



حسن انجام کار های نام   گواهی ها تق یرنام 



الملليهاي بیننمایشگاهشركت در 

الملليبیننمایشگاه 

2016ایمني تجهیزات 



الملليهاي بیننمایشگاهشركت در 

المللي نمایشگاه بین 

صنعت ساختمان استان 

مركزي



مامشتریان 
o مخابرات استان تهاران شرکت

(تل ن شهری 6و 5منطقه ) 

oمختل  بان  ملت های شعبه

o مرکازی بانا  کاار ساختمان

آفرین 

o هااای مختلاا  باناا  شااعبه

خاورميانه

o تااامين اجتماااعی سااازمان

(چندین شعبه)

o خيریااه حمایاات از انجماان

بيماران کليوی ایران

o مرکازی ساختمان )ن ت وزارت

(ایرانسوم و کاالی ن ت 

o معدنی آجينشرکت

o پخش سراسری کارنشرکت

oهاای دارویای شرکت فارآورده

نوترکيب

o شاهرک ) درساا داروکارخانه

(صنعتی اشتهارد 

o ساااازی کارخاناااه اگااازوز

شااهرک صاانعتی ) فراگامااان

(مامونيه

o اعتبار گروه صانعتی تعاونی

شااعبه اکثار )خاودروایاران 

(های مستقر

o فرهنگی هناری سايمای مؤسسه

مهر

o دفتاار ) نااوین نيااروشاارکت

مرکزی و کارخاناه مامونياه 

(ساوه 

o ایرانيان کيشبيمارستان

o باقرالعلومدانشگاه

o پياااااااام دانشاااااااگاه

(فرمانيه)نور

o خوارزمیداروسازی

o خ وحااادت )وحااادت پاسااااژ

(اسالمی

o ميااادان )المپياا  پاساااژ

(منيریه

o سااااختمان )تعاااون بيمااه

(اتاق12مرکزی و 

o مکتاا  پخاش سراساری شرکت

(دارویی)

o مسااکن فرهنگيااان سااازمان

و پرورشآموزش وزارت 

o اماادادامام خميناای کميتااه

(مسکونیمجتمع )

o دماوند بخشداری

o تولياد )شاهين ساازه شرکت

ماژول( پروفيلکننده 

o (دفتر مرکزی)استار سان

o آژاناااس )دیااادنی دنياااای

(هواپيمایی

o (خ مهناز)کوهی ساختمان

o کااارگزاران فنااون شاارکت

اقتصاد تدبير 

o یدک تبریزثمين

o ق س سازی پژاوناد کارخانه

(آبادصنعتی عباس شهر )

o کوهپایه واقع در شهرک برج

ن ت



مامشتریان 




