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 ها:سوابق همکاری با موسسات و شرکتخالصه 

  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمیهمکاری با 

 همکاری با قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، موسسه سماوات 

  نوح )ع(، موسسه حراهمکاری با قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، قرب 

 همکاری با نیروگاه برق ری 

 همکاری با مجتمع گاز پارس جنوبی 

  همکاری با سکوهای نفتی پاسارگاد، رسالت وM7 

 هکاری با مجتمع صبا فوالد خلیج فارس 

 همکاری با وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی 

  سازمان اموزش و پرورش استان تهرانهمکاری با  

  کل راهداری و شهرسازی استان هرمزگانهمکاری با اداره 

 همکاری با راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

 همکاری با مجتمع عمرانی ایرانشهر 

 همکاری با شرکت ساختمانی تابلیه 

 دانشگاه فردوسی مشهدو  همکاری با دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

 همکاری با دانشکده پرستاری و مامایی 

 همکاری با شرکت ایران خودرو 

  همکاری با شبکه بین المللیPress TV و شبکه نهال 

 عرفان تهرانفوق تخصصی پارسیان تهران های همکاری با بیمارستان ، 

 امام حسین تهرانهمکاری با بیمارستان باهنر تهران ، 

 همکاری با بیمارستان قائم مشهد 

 ،آبادان، ایالم ، خوزستان و مبینهمکاری با مراکز پتروشیمی شهید تندگویان 

 همکاری با مراکز صنایع غذایی کاله، دینا ، لینا ، گوشتیران ، وارنا 
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 این شرکت: متخصصین رخی پروژه های انجام گرفته توسطب

 

 

 

 پروژه های انجام گرفته در مجموعه بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی:

       امالک و مستقالت و بایگانی کل بنیاد مستضعفان انقالب اسالمیطراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری سازمان 

        طراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

         بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ارتباط بین دیتا سنتر و ساختمان های تابعه مجموعهطراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری 

        تامین تجهیزات تخصصی شبکه فیبر نوری ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

        ( بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 78تست، رفع عیب، مستند سازی و راه اندازی شبکه ساختمان مرکزی )طبقه 

 

 

 

 پروژه های تونلی:

      تونل نیایش تهران شبکه فیبر نوری  یاجرا 

        تونل امیرکبیر تهران شبکه فیبر نوری تامین تجهیزات 

         تونل تنگه زاغ بندر عباس سیستم اعالم حریقو  فیبر نوریاجرای شبکه 

        شهریور بندر عباس 72تونل  سیستم اعالم حریقو  شبکه فیبر نوری 

         الکتریکال تونل امام زاده هاشم )ع( اجرای شبکه انتقال قدرت تاسیساتبستر سازی و 

        اجرای شبکه فیبر نوری تونل بازی دراز استان کرمانشاه 
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 :های برقی ،  سکو های نفتی و کارخانجاتگرفته در نیروگاه  پروژه های انجام

         نیروگاه برق شهر ریطراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری 

         تامین و اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع صبا فوالد خلیج فارس 

         اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع گازی پارس جنوبی 

         سکوهای نفتی پاسارگاد، رسالت وشبکه فیبر نوری اجرا و راه اندازیM7 

  رودشور قماجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری نیروگاه 

  شبکه ایران خودرو، ساختمان قائم مقام فراهانیاجرا و راه اندازی 

 ساختمان لیزینگ مرکزی -اجرا و راه اندازی شبکه ایران خودرو 

 اجرا و راه اندازی شبکه راه آهن جمهوری اسالمی ایران ـ بخش تعمیر و نگه داری 

 

 :صنایع غذایی های پروژه

.      کاله صنایع غذایی  اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع و راه اجرا 

.      دینا  اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی 

.      لینا  اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی 

.       دنت، اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی 

.       گوشتیراناجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی 

.       وارنااجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی 
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 :پروژه های بیمارستانی و دانشگاهی

  اجرا و راه اندازی شبکه وطراحی و Server Room   بیمارستان پارسیان 

  شبکه بیمارستان باهنراجرا و راه اندازی 

 اجرا و راه اندازی شبکه دانشگاه فردوسی مشهد 

 طراحی، اجرا و راه اندازی شبکه دانشکده پرستاری و مامایی تهران 

 اجرا و راه اندازی شبکه و Server Room  بیمارستان امام حسین 

 شبکهبررسی، مشاوره و طراحی   بیمارستان قائم مشهد  بررسی، مشاوره و طراحی شبکه 

 بررسی، مشاوره و طراحی شبکه بیمارستان عرفان 

 بررسی، مشاوره و طراحی شبکه بیمارستان دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد حصارک 

 اجرا و راه اندازی شبکه مجتمع مسکونی دارآباد 

 

 پروژه های انجام گرفته در ساختمان های اداری و شبکه های تلویزیونی:

   و اجرا و راه اندازی شبکهServer Room  شبکه بین المللی Press TV 

 اجرا شبکه فیبر نوری شبکه نهال 

 اجرا و راه اندازی شبکه و Data Center آموزش و پرورش استان تهران 

 اجرا و راه اندازی شبکه و Server Room  سازمان آموزش و پرورش استثنایی 

  اجتماعینصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی وزارت کار و امور 

 

 






