
تعالیباسمه  

 

با اخذ مجوز از مراجع قانونی  کنون با نيروي متخصص وتا 9731چابهار از سال منطقه آزاد  پردازيدهشرکت دا

، سخت افزار و اينترنت در زمينه شبکههاي مختلف حلها و راهر و منسجمی در ارائه روشکشور فعاليت مستم

  دارد.

 باشد:میهاي تخصصی فعاليت شرکت به ترتيب زير حوزه

افزار گستر شريف وابسته به دانشگاه صنعتی همکار شرکت امن) ارزيابی و تامين امنيت اطالعات و شبکه .1

 .سازي، آموزش کارکنان(تست نفوذ، امنشريف، 

هاي تروا، هرزنامه، سازي بستر شبکه از انواع بدافزار )ويروس، کرم، اسبمشاوره تخصصی جهت ايمن .2

 .افزار(کيت و جاسوسروت

 .طراحی و اجراي سامانه ويديو کنفرانس و کالس مجازي .3

 افزارهاي تحت شبکه.سازي نرمطراحی و پياده .4

 .و فيبرنوري LAN ،WANهاي طراحی، اجرا و پشتيبانی شبکه .5

)سرويس ايميل، فايل،  اطالعات سازمانیسازي اتاق سرور جهت ارائه خدمات فناوريطراحی و پياده .6

 .(آن و نظاير مديريت کاربران

هاي آنالوگ و ري از انواع دوربينگيبا بهره )دوربين مداربسته( طراحی، اجرا و پشتيبانی سامانه حفاظتی .7

 تحت شبکه.

 تايوان در ايران(. JetPowerهاي UPSو پشتيبانی سامانه برق اضطراري )واردکننده  طراحی، نصب .8

 ( بر روي ناوگان اداري.GPSارائه خدمات نصب ردياب ) .9

 هاي حضور و غياب پرسنل.نصب و پشتيبانی دستگاهتامين،  .11

 

 باشد.هاي شرکت از ابتداي تاسيس تاکنون به ترتيب زير میبرخی از مهمترين فعاليت

 .9731استان سيستان و بلوچستان در سال  ISPاندازي اولين راه .9

 .صنعتی چابهار-نگهداري و پشتيبانی شبکه سازمان منطقه آزاد تجاري  .2



 فروند شناور صيادي )لنج( به دستگاه ردياب آفالين. 211 تجهيز بيش از .7

 طراحی و نصب سامانه رديابی آنالين شناورهاي دريايی به صورت پايلوت. .4

 .طراحی، اجرا و پشتيبانی شبکه کابلی و فيبر نوري اداره کل شيالت استان س و ب .5

 .طراحی و اجراي زيرساخت شبکه دانشگاه آزاد اسالمی واحد چابهار .6

 .ی و اجراي شبکه اداره کل گمرک چابهارطراح .3

 .طراحی و اجراي شبکه اداره هواشناسی چابهار .8

 .طراحی و اجراي بخشی از شبکه سازمان بنادر و دريانوردي استان س و ب .1

 .سازمان بنادر و دريانوردي استان س و ب UPSتامين تجهيزات کامپيوتري شبکه و  .91

نوردي، شيالت، گمرک، شرکت نفت چابهار، دانشگاه آزاد، تامين پهناي باند ادارات کل بنادر و دريا .99

 .المللی چابهار و سازمان منطقه آزاد چابهاردانشگاه بين

 .هاي حفاظتی شهرداري چابهارطراحی و اجراي سامانه دوربين .92

 .هاي حفاظتی سازمان اتوبوسرانی چابهارطراحی و اجراي سامانه دوربين .97

 .المللی چابهاربراي دانشگاه بين MH-5000 Planetاندازي فايروال تامين، نصب و راه .94

 .به شهروندان چابهار Wi-Fiارائه خدمات اينترنتی  .95

 .4211خودرو چابهار کد هاي مداربسته نمايندگی ايرانطراحی و اجراي سيستم دوربين .96

 ارتقاي شبکه فيبر نوري اسکله شهيد کالنتري. .93

 فيبر نوري سازمان بنادر و دريانوردي چابهار. ارتقاي شبکه .98

 بهبود شبکه ساختمان مديريت اداره کل بنادر و دريانوردي استان س و ب. .91

 اداره کل بنادر و دريانوردي استان س و ب.ساختمان گارد حفاظت  گيگااترنت اجراي شبکهطراحی و  .21

اداره کل بنادر و دريانوردي استان س طراحی و اجراي شبکه گيگااترنت ساختمان نمايندگی کارگزاران  .29

 و ب.

 طراحی شبکه وايرلس مجتمع تجاري صالحيار، منطقه آزاد چابهار. .22

 هاي مداربسته مجتمع تجاري صالحيار، منطقه آزاد چابهار.طراحی سامانه دوربين .27

 

  


