
 اسامی شرکت کنندگان الکامپ

 

 زمینه کاری تلفن آدرس ایمیل شرکت آدرس وب سایت نام شرکت ردیف

1 
مهندسین مشاور 

 امواج تتیس
    88744974 

یو پی اس و باطری و دیتا 

 سنتر

2 
ویستا سیستم 

 پرسام
parsamco.com Info@parsamcocom 88506754 

تولید و خدمات نرم افزار 

 غیر فرهنگی

 نرم افزار www.danapardaz.net info@danapardaz.net 44975711 داناپردازقشم 3

4 
صنعت  پردیس

 سیاره سبز )گرین(
    88911378 

تولید کننده محصوالت 

کیس و پاور و موس و 

 اسپیکر

 douran.com a.abdi@douran.com 2188811180 داده پردازان دوران 5

ارائه تجهیزات خدمات 

کامپیوتری اعم از سخت 

افزار و نرم افزار در حوزه 

 فناوری اطالعات

 1 42917000     راهکار 6

7 

آمایش لوازم جانبی 

الکترونیک و صنعت 

 روز

WWW.LAJACO.COM INFO@ALJACO.COM 22035650 
UPS.INVERTER 
.AVR.BATTERY 

8 
کامپیوتری علم و 

 صنعت نوید
    2184337124 

تولید انواع سامانه طراحی و 

های حضوروغیاب و کنترل 

دسترسی ، پارکینگ ، 

رستوران پرسنلی ، باشگاه 

ورزشی ، گشت و نگهبانی 

 و.....

9 

فن آوران اطالعات 

و ارتباطات 

 شمالغرب

www.ictn.ir info@ictn.ir 22139230 

مجازی  -سازی ذخیره 

 -امنیت  -پایش  -سازی 

 تولید نرم افزار سفار مشتری
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10 
شرکت شایگان 

 سیستم
www.shygunsys.com info@shygunsys.com 2188795160 

شرکت فعالیت خود را با 

ارایه بسته های نرم افزاری 

آماده در سطحی گسترده، 

و با مطالعه متمرکز نموده 

نیاز صنوف بویژه در زمینه 

حسابداری مالی، خزانه داری 

و چک، خرید و فروش، 

انبارداری، تولید و قیمت 

تمام شده محصول، پخش 

عمده و مویرگی )استفاده در 

محل با دستگاههای 

اندرویدی(، سفارشات، 

حقوق و دستمزد و پرسنلی 

و... تالش در بر آورده 

ساختن خواسته های 

مختلف دارد.  مشاغل

تولیدات این شرکت در 

محیط ویندوز و مبتنی بر 

( ارائه cloud basedوب )

 می گردد.

11 
شرکت مهندسی 

 شبکه گستر
www.shabakeh.net info@shabakeh.net 88885115 

محصوالت و خدمات امنیت 

 شبکه های کامپیوتری

12 

مهندسی 

سیستمهای 

 اطالعاتی پیشرو

www.pds.ir info@pds.ir 021-88343488 

طراح و مجری سیستمهای 

ذخیره سازی و بکاپ گیری 

اطالعات و مجازی سازی 

 سرورها

13 
صنایع نیروگاهی 

 پایا انرژی سبز
www.greenpower.ir marketing@greenpower.co.ir 2166918012 

فروش و خدمات ژنراتور 

 گازسوز

 ماشینهای اداری www.varian.ir info@varian.ir 2188503020 واریان ایران 14

 www.shomaran.com armitasalehiberami@gmail.com 89334 شماران سیستم 15

تولیدکننده نرم افزارهای 

مالی، اداری، بازرگانی، 

 تولیدی و صنعتی

16 
فرازپنداران آریا 

 موج )فرپام(
www.farpam.com info@farpam.com 2124832000 Power solutions 
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 http://www.kvm.ir info@kvm.ir 88769095 رایمند رایانه 17

انجام امور انفورماتیکی و 

فناوری اطالعات شامل 

تولید رایانه و لوازم جانبی 

اتوماسیون صنعتی و آن و 

تولید سیستمهای رایانه ای 

کمک آموزشی و مشاوره و 

نظارت و اجرای پروژه های 

 انفورماتیکی

18 
تجارت الکترونیک 

 اول
WWW.Payamgostar.com a.mohammadpoor@1st.ir 49714 تولید نرم افزار 

19 

فناوری توسعه 

اطالعات و نواوری 

 نسل ارتباطات مجد

www.majdict.com info@majdict.com 2188327995 
رایانش ابری در حوزه 

SAAS , PAAS 

 www.petiak.com info@petiak.com 021-2349 پتیاک سیستم 20
اینترنت پرسرعت و پهنای 

 باند اختصاصی

21 
افزاری گروه نرم 

 پیوست
www.payvast.com info@payvast.com 83847160 تولید نرم افزار 

22 
فناوری اطالعات 

 ایرانیان
www.iritco.ir iritco@iritco.ir 

021-
88894660-5 

طراحی و اجرای زیرساخت 

ذخیره سازی 

اطالعات.طراحی و اجرای 

زیرساخت شبکه های 

کامپیوتری.تامین ، 

پشتیبانی و آموزش راهبری 

تجهیزات ذخیره سازی و 

 تهیه نسخ پشتیبان اطالعات

23 
تحلیلگران اطالعات 

 نگاره
  shariati@negarehia.com 2188746805 

ارائه تجهیزات و نرم 

افزارهای ذخیره سازی داده 

نرم افزار اتوماسیون  -ها 

 اداری

 www.sitesaz.ir sales@sitesaz.ir 2177522837 افق طالیی آویژه 24

طراحی و تولید نرم افزار 

های مبتنی بر وب و تجارت 

 الکترونیک

25 
موسسه فرهنگ 

 رسانه پویا
farhangco.net farhangrp@chmail.ir 2188528431 

نمایشگاه فرهنگی برگزاری 

انجام فعالیت های انتشاراتی 

زبانه( و  2)نرم افزار های 

نشر آثار صوتی و تصویری 

تنها تولید کننده نرم افزار 

رادیویی زنده در کشور 

 )رادیو فرهنگ(
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26 
شرکت مهندسی 

 تذرو افزار
www.tazarv.com info@tazarv.com 2123033168 

 –های مخابراتی سیستم 

سیستم های سخت افزاری 

و نرم افزاری در شبکه های 

نرم افزارهای  –مخابراتی 

و  CRMسفارش مشتری ) 

TBS (Tazarv BPMs 

Suite ) )–  سیستم های

Call\Contact 
Center–  ضبط مکالمات و

 تلفن گویا

 www.asr-gooyesh.com info@asr-gooyesh .com 2166551532 عصرگویش پرداز 27
تولید نرم افزار بر پایه هوش 

 مصنوعی و پردازش گفتار

28 
شرکت فراداده 

 رایانه سورنا
www.faradade.ir info@faradade.ir 2124814 

ارائه دهنده خدمات 

تخصصی پیام کوتاه، خدمات 

تخصصی تلفن گویا ، 

طراحی سایت ، خدمات 

افزوده ، نیو تک ) ارزش 

تکنولوزیهای جدید( ، سامانه 

فکس ، سامانه پیام صوتی 

 و...

 www.parandco.com e.farzami1983@gmail.com 214815 پرند نرم افزار 29

تهیه و تولید انواع نرم 

افزارهای آموزشی و 

 کاربردی

30 
ایده پردازان 

 الکترونیک
www.ipe.ir info@sms.ir 212853 

طراحی و برنامه نویسی نرم 

افزارهای تحت وب خدمات 

طراحی سایت خدمات 

سامانه پیام کوتاه خدمات 

هاست ، دامنه و سرور 

 خدمات نرم افزار تلفن گویا

31 
موسسه سنجاقک 

 سرزمین پارس
www.sanjaghak.org pr@sanjaghak.org 86034090 

فرهنگی، رسانه ای، موسسه 

آموزشی تولید محتوای 

تخصصی در زمینه فناوری 

اطالعات و ارتباطات رسانه 

آموزش روابط عمومی 

 سازمانی و...

 www.deltaglobal.net emil@deltaglobal.net 88616448 شرکت دلتاگلبال 32

فضای تبادل امنیت 

اطالعات)افتا(، امنیت شبکه، 

تولید نرم افزار به سفارش 

مشتری، طرح های 

انفورماتیکی، شبکه داده 
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های رایانه ای و مخابراتی و 

 پشتیبانی.

33 
پشتیبان شبکه 

 لرستان
poshtibanshabake.com d.yadghar@gmail.com 6633330420 امنیت شبکه 

 www.barsasoft.com info@barsasoft.com 88201585 برسا نوین رای 34

طراحی و تولید نرم افزارهای 

سازمانی و سیستم های 

 جامع اطالعاتی

35 
گروه نرم افزاری 

 آداک
http://adak-co.ir Info@adak-co.ir 2433415218 

اصلی شرکت های  فعالیت

آداک: طراحی و تولید 

افزارهای مبتنی بر وب  نرم

افزارهای  سازی نرم پیاده

( Android & IOSموبایل)

های  سازی پورتال پیاده

های  سازمانی تولید سامانه

ویژه مراکز علمی و 

دانشگاهی سیستم مدیریت 

آنالین کنفرانس سیستم 

مدیریت آنالین مجالت 

پورتال دانشگاهی سامانه 

های علمی ایران ارایه  نانجم

راهکارهای کسب و کار 

الکترونیکی طراحی 

سازی  سایت بهینه وب

سایت برای موتورهای  وب

 جستجو)سئو(

36 
گسترش ارتباطات 

 مبنا
www.mabnatelecom.com info@mabnatelecom.com 87666 اینترنت و تلکام 
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37 
فنی و مهندسی 

 امن پردازان کویر
www.apk-group.ir info@apk-group.ir 2188851964 

انجام امور انفورماتیکی و 

فناوری اطالعات شامل 

مشاوره و نظارت بر اجرای 

پروژه های انفورماتیکی و 

طراحی و پشتیبانی و خرید 

و فروش و واردات و صادرات 

ای و تجهیزات رایانه 

خدمات فنی و مهندسی و 

سیستم مدیریت امنیت 

( و امنیت ISMSاطالعات )

سامانه های فضای تبادل 

اطالعات و امنیت شبکه 

های رایانه ای وآموزش و و 

برگزاری دوره های آموزشی 

و همایش و سمینار در 

حیطه فناوری اطالعات و 

ارتباطات و مخابرات و صدور 

گواهی دوره های آموزشی و 

گواهی و امضای  صدور

دیجیتال و صدور گواهی 

مدیریت امنیت اطالعات و 

برگزاری همایش و نمایشگاه 

 تخ

38 
پردازش اطالعات و 

 ارتباطات هاماوران
hamavaran.com info@hamavaran.com 88977123-5 

نرم افزاری و سامانه های 

 مبتنی بر وب

39 
شرکت راهبرد 

 انرژی پاک
www.rep.co.ir info@rep.co.ir 2634205129 

 -شارژرهای سوالر  -

شارژرهای -پاوربانک   USB 

کابل شارژ -فایل هاب  -  

40 
توسعه تجارت آئین 

 الکترونیک
    8138268999 

فناوری اطالعات ، تجارت 

الکترونیک ، طراحی و راه 

اندازی کسب و کارهای 

 اینترنتی

41 
خانه سخت افزار 

 ایرانیان
www.ihh-co.com sraihh@yahoo.com 66455110 

 -خدمات سخت افزار 

 -تعمیرات سخت افزار 

 آموزش و بازیابی اطالعات
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42 
زیرساخت مرکز 

 داده ارم
www.eramco.ir hassanpour@eramco.ir 2166954024 

تولید، اجرا و ارائه طراحی، 

خدمات پس از فروش 

سیستمهای سرمایش رک، 

اتاق سرور و مرکز داده و 

طراحی و اجرای پروژه های 

 زیرساخت مراکز داده

43 
نوآوران ارتباطات 

 دوران
douran.com m.panahdoost@douran.com 88811180 امنیت و فناوری اطالعات 

44 
سازه مهندسی 

 اطالعات سامان
www.sis-eg.com info@sis-eg.com 22906448 

تولید، عرضه و استقرار نرم 

 افزارهای پورتال سازمانی

 info@aloni.com 2142674   آلونی سیستم 45
طراحی واجرای -مشاوره 

 انرژیهای نو و برق اظطراری

 سامانه جامع تبلیغات ایران afarineshcenter.com info@afarineshcenter.com 9123025713 آفرینش 46

47 
شرکت مهندسی 

 ارتباطی پیام پرداز
www.payampardaz.com/ info@payampardaaz.com 031-33375550 امنیت اطالعات و ارتباطات 

48 
شرکت های  گروه'

 کهکشان
WWW.kahkeshan.com edu@kahkeshan.com 88719294 

فناوری اطالعات و امنیت 

 اطالعات )آموزش(

 www.mediana.ir info@mediana.ir 2188700632 نواندیشان مدیا نام 49

تولید نرم افزار وطراحی 

رایانه ایی برنامه نویسی و 

پشتیبانی شبکه تهیه 

نرم افزار های وتولیدو انواع 

تخصصی وکاربردی نصب و 

راه اندازی انواع سیستم های 

کامپیوتری پایگا ههای 

 اینترنتی

 www.avabarid.com sales@avabarid.com رسانه آوا برید 50

و  88875888

88878858 

(820) 

 پهنای باند اینترنت

51 
شرکت کارا افزار 

 ایده آل
www.crm-ideal.com   88825178 

طراحی و تولید نرم افزار 

های تخصصی و مالی اداری 

 و سخت افزار های مربوطه

 مهندسی نرم افزار www.pid-soft.net info@pid-soft.net 88837510 ایده گستر پوریا 52
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 www.modir-shabake.com info@modir-shabake.com 2122010430 فرزان 53

گروه آموزشی فرزان، در 

زمینه تولید محصوالت 

آموزشی مالتی مدیا و کتاب 

الکترونیکی فارسی در زمینه 

آی تی فعالیت می کند. در 

نیز  39نمایشگاه الکامپ 

شرکت داشتیم و جهت 

معرفی تولیدات و محصوالت 

آموزشی قصد شرکت در 

را  39نمایشگاه الکامپ 

داریم. محصوالت مالتی 

مدیا از وزارت ارشاد مجوز 

انتشار و پروانه ارائه به بازار 

را دارند و فعالیت ما 

مستقیماً زیر نظر قسمت 

رسانه های دیجیتالی وزارت 

 ارشاد می باشد.

54 
شرکت آرا تجهیز 

 سیستم
atsys.ir info@atsys.ir 88742074 یو پی اس باتری شارژر 

 www.mehryasan.com info@mehryasan.com 88563566-9 مهریاسان 55

طراحی وب و پورتال و 

seo-  مرکز تخصصی راه

 -اندازی باشگاه مشتریان

 طراحی نرم افزار موبایل

56 
شرکت آوا پرتو 

 پرداز
www.awapartopardaz.com manouchehri@awapartopardaz.com 66753198 

دوربین  -ویدئو پروژکتور 

میکروفن  -مداربسته 

پرده های  -کنفرانس 

تجهیزات  -نمایش حرفه ای 

 سالنهای آمفی تئاتر

 www.azaranweb.org info@azaranweb.com 42979 آذران وب 57

تولید نرم افزار تحت وب ، 

نرم افزار مدیریت وب سایت 

/ نرم افزار مدیریت ارتباط 

مشتری / پورتال سازمانی با 

/ میزبانی وب / ثبت دامنه / 

سرور های مجازی / سرور 

اختصاصی / مشاوره طرح 

 / طراحی سایت ITهای 

58 
آسان پرداخت 

 پرشین
asanpardakht.ir info@asanpardakht.ir 83332222  خدماتIT-  شرکتPSP 

59 
بین المللی تهران 

 فراژه
www.tfi.com info@tfi.co.ir 88502050 

سخت افزار و نرم افزار ، 

صادرات و واردات تجهیزات 
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 کامپیوتر

60 

شرکت مهندسی و 

ساخت پرداس 

 انرژی

www.pardasenergy.com info@pardasenergy.com 
02188546295-

7 

انواع باتری های سیلد تولید 

لید اسید با برند تجاری 

SOLAREX 

61 
کیمیاگران سرزمین 

 رایانه
www.kasraco.ir info@kasraco.ir 88533840 

تولید کننده نرم افزارهای 

حضور و غیاب، تغذیه، 

حراست و مدیریت ناوگان و 

سخت افزارهای ارائه دهنده 

حضور و غیاب، گیت کنترل 

تردد، پالک خوان و ردیاب 

 خودرو

 www.anisa.co.ir   88548360 فناوران آنیسا 62
مرکز آموزش و آزمون 

 تخصصی لینوکس در ایران

63 

تعاونی فناوری 

اطالعات گیالنت 

 جوان

www.guilanet.ir   1342343007 

تولید -الکترونیکیبانکداری 

ارائه -کننده تجهیزات بانکی

دهنده زیر ساخت های 

 بانکی

64 
فناوری اطالعات 

 پارمیس
parmisit.com sp345@parmisit.com 021-87758 

تولید کننده نرم افزار های 

 مالی و حسابداری

 نرم افزار arian.co.ir info.ariannovin@gmail.com 2433450171 آرین نوین رایانه 65

   www.mehrafraz.com مهرافرازآسیا 66
02122871462-

7 

-نرم افزار های اطالع رسانی

sms-fax-email- 

67 
شرکت ره پویان 

 آرماندار سینا
www.armandar.com info@armandar.com 88958515 تولید نرم افزار 

68 
پژوهشگران صنعت 

 آرتا 
    77782300 

خدمات اسکنر سه بعدی و 

 پرینتر سه بعدی

 WWW.SAB.IR Sab1@sab.ir 2636661140 گروه صنعتی صاب  69

تلویزیون شهری تابلوهای 

تبلیغاتی سیستم های 

 حفاظتی نطارتی

70 
شرکت شبیه سازان 

 منطق
www.LogicSims.ir info@LogicSims.ir 32284680 

تولید نرم افزارهای مالی و 

 حسابداری

 آموزشی،انفورماتیک،نشر www.mft.info info@mftmail.com 22066842 مجتمع فنی تهران 71
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 www.peykasa.com info@peykasa.com 2164063180 پیام افزار پیک آسا 72

تجمیع گری سرویسهای 

پیامکی و محتوا برای 

اپراتورهای تلفن همراه، ارائه 

سیستمهای 

ServiceCenter  برای

اپراتورهای تلفن همراه، 

، 820اپراتور پیامک ایترنتی 

ارائه فکس اینترنتی، میزبانی 

 ایمیل و میل سرور

 www.iranrayaneh.com iranrayaneh@iranrayaneh.com 2188766545 شرکت ایران رایانه 73
تولید نرم افزار اتوماسیون 

 اداری آرشیو اسناد

 www.rmr.ir support@rmr.ir 88759632 رایا محاسب رسام 74

طراحی و تولید نرم افزارهای 

سفارش مشتری و 

 اتوماسیون اداری

75 

شرکت مهندسی 

طلوع آرین 

 هوشمند

www.aryan-co.ir   2188860486 

ارائه سخت افزارها و نرم 

افزار در حوزه ردیابی خودرو 

و  GPSو پرسنل مبتنی بر 

GSM 

 www.chatra.co info@chatra.co 76218161-8 چترا طلیعه صنعت 76

-قطعات فلزیتولیدکننده 

 -رک های سرور و مخابراتی

خدمات پانچ و خم سی ان 

 سی و برش لیزر فایبر

 grandilco.com info@grandilco.com 88732229 گراندبل 77

نماینده شرکت  -بازرگانی 

واردات  -های خارجی 

 تجهیزات الکترونیک

78 
شرکت پرورش داده 

 ها
www.dpco.net sales@dpco.net 88712451 

کامپیوتر و ماشین های 

نرم افزار و فناوری -اداری

ارتباطات و شبکه  -اطالعات 

سخت افزار و تجهیزات  -

بانکداری نوین و  -شبکه 

امنیت  -تجارت الکترونیک 

اینترنت  -فروش مستقیم  -

موسسات تحقیقاتی و  -

 مشاوره ای آی.تی

79 
شرکت مهندسی 

 فزار شقایقنرم ا
www.shsoftco.com info@shsoftco.com 2188499300 

نرم افزاری و سخت افزاری 

تولید و تهیه بسته های نرم 

افزار ایجاد مرکز تماس و 

 باشگاه مشتریان
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 www.codiran.com codiran.sales@gmail.com 44799650 کد ایران 80

 -سخت افزار  -افزار نرم 

تولید  -تجهیزات بارکد 

کننده مواد مصرفی 

 تجهیزات بارکد

 www.pardakht.ir info@pardakht.ir 2188176553 رسانه اصفهان نت 81

تجارت الکترونیک و 

سیستمهای انبارداری 

 لجستیک

82 
جهاد دانشگاهی 

 علم و صنعت
www.jdevs.com info@jdevs.com 77455001 

طراحی و ساخت و تولید یو 

پی اس و باطری شارژرهای 

 اداری و صنعتی

 www.acomsystem.ir info@acomsystem.ir 66176841 آکام سیستم ویانا 83

طراحی و پیاده سازی 

خدمات پسیو و اکتیو شبکه 

 IT. فعالیت در حوزه 

 www.dastyar.com info@dastyar.com 88722110 پرداز دستیارداده  84

تولید و پشتیبانی نرم 

افزارهای مالی و اداری و 

 صنعتی

 آموزش مدیریت modiresabz.com modiresabz@gmail.com 2188308732 شرکت مدیر سبز 85

86 

شرکت توسعه 

فناوری نوآوران 

 پارسیس

http://parsisco.ir info@parsisco.ir 88515155 

نرم افزار موبایل، نرم افزار 

سفارش مشتری )رتبه چهار 

شورایعالی انفورماتیک(، زیر 

ساخت مرکز داده و اتاق 

سرور، شبکه )رتبه چهار 

شبکه از شورایعالی 

 انفورماتیک(

87 
عصر ارتباط شبکه 

 بی سیم
www.aeciran.com admin@aeciran.com 88543405 

خدمات و ارائه راهکارهای 

 شبکه های رایانه ای

 نرم افزار های تحت وب www.rozaneco.com sales@rozaneco.com 88591081 شرکت روزنه شرق 88

89 
شرکت فراز شبکه 

 کارنو البرز
www.farazit.com fn.karno@gmail.com 5137131111 

شبکه های کامپیوتری و 

فیبر نوری/پیاده سازی دیتا 

سنتر/هوشمند سازی دیتا 

-طراحی-سنتر / بازرگانی

اجرا / تولید کننده کف 

 کاذب و رک

90 
شرکت اندیشه نگار 

 پارس
www.anp-co.com soroori@anp-co.com 98218794 ساخت و تجهیز مراکز داده 

91 
صنایع 

 پُرسوالکترونیک
www.porsoo.ir info@porsoo.ir 83837000 تجهیزات الکترونیکی 
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 www.pooyavarzan.com info@pooyavarzan.com 88674208 فراداده پویاورزان 92
نماینده انحصاری تجهیزات 

 ترکیه recberشبکه 

93 

شرکت گسترش 

خدمات تجارت 

 الکترونیک ایرانیان

http://www.iedco.ir info@iedco.ir 88846070 فناوری اطالعات 

94 
شرکت بازرگانی 

 تجهیزرایانه مرآت
www.meraat-info.com info@meraat-info.com 88109011 

نمایندگی رسمی محصوالت 

 ترنسند در ایران

95 
ارتباطات پژواک 

 صفی
www.saficomm.com info@saficomm.com 021-24585000 IT راهکارهای مخابراتی و 

96 
افرانت ) سهامی 

 عام ( 
www.afranet.com sales@afranet.com 81185 

سرویس پهنای باند  ارائه -

ارائه خدمات  -اختصاصی 

خدمات تجارت  -دیتاسنتر 

 الکترونیکی

 www.jooya.com info@jooya.com گروه داده ورز جویا 97
021-

88525092-6 

انجام کلیه فعالیت های 

رایانه ای و مجابراتی و 

فناوری اطالعات و ارتباطات 

و ارائه خدمات مرتبط با این 

 فعالیت ها.

98 

تجهیزرایانه ای 

اندیشه سازان 

 تحلیلگر

www.trust-co.org info@trust-co.org 88525712 
های کامپیوتر و تولید  شبکه

 تجهیزات جانبی

99 
شرکت توسعه فن 

 آوری ایرسا نوین 
irsa-tech.com info@irsa-tech.com 2188470301 

IT فروش قطعات پسیو  و

قطعات کامپیوتری-شبکه  

 centerhp.com info@sarzaminsabz.com 84268 سرزمین سبز پایا 100

کننده تونر چاپگرهای تولید 

لیزری با نام ژوبین و ارائه و 

سرویس چاپگر و اسکتر و 

پالتر و نوت بوک و تونر و 

کارتریج و شارژ تونر های 

 لیزری

 www.jeciran.com info@jeciran.com 3537272090 جهان الکترونیک 101
تولید و مونتاژبردهای 

 الکترونیکی

 www.raadcom.com   44066760 سیستمرادکام  102

طراحی -طراحی سایت

طراحی  -فروشگاه اینترنتی

موبایل اپلیکیشن و نرم 

 افزارهای تحت وب
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103 
مهندسی کوثر 

 شبکه نگار
www.negarnetworks.com info@negarnetworks.com 88404110 

تجهیزات پسیو و تأمین 

اکتیو شبکه های رایانه ای از 

 Brand-Rexکمپانی 

 Brocadeانگلستان و 

آمریکا. مشاوره، طراحی، 

اجرا و نظارت بر شبکه های 

رایانه ای و مراکز داده. 

تأمین کاال، مشاوره، طراحی، 

پیاده سازی و نظارت بر 

شبکه های نظارت پیرامونی 

CCTV 

104 
سیمرغ بارمان 

 پارسیان
www.sparsian.com bsmp.ir@gmail.com 22014237 

نرم افزار حضور و غیاب، 

دستگاه حضور و غیاب ، 

اتوماسیون اداری، هوشمند 

سازی مدارس، هوشمند 

 سازی منازل

 باطری -خدمات یو پی اس  88704006     همند نیرو گسیل  105

106 
وید شرکت آریا 

 رایان
http://ariavid.com akhoundi@ariavid.com 88654904 

خدمات کالد و میزبانی وب 

 انتقال داده ها -

107 
فناوری اطالعات 

 نیماک
www.nimac.ir ali.arefi@nimac.ir 88932445 

نرم افزار، آنتی ویروس 

 اورجینال

108 
مهندسی دمسان 

 رایانه
www.damsun.com info@damsun.com 42621 

امنیت شبکه ، راهکارهای 

ذخیره سازی اطالعات ، 

راهکارهای پشتیبان گیری 

 از اطالعات

109 
موسسه فرهنگی 

 ساتل
www.satel-eshop.ir satelsoftrayan@yahoo.com 66412361 

تولید و عرضه نرم افزارهای 

 آموزشی و فرهنگی

110 
ساینا پردازش 

 درنیکا
www.2rnica.com info@2rnica.com 26206930 

امور انفورماتیک و فناوری 

اطالعات و طراحی و تولید و 

پشتیبانی نرم افزار های 

کاربردی و طراحی وب 

سایت و فعالیت در زمینه 

کلیه امور رایانه ای اعم از 

 سخت افزار و نرم افزار

 www.behinehiran.com info@behinehiran.com 2188708520 ایرانبهینه  111

طراحی و تولید نرم افزارهای 

جامع برنامه ریزی منابع 

 (ERPسازمان )

112 
سازگار سیستم 

 خاورمیانه)ستیران(
www.setiran.com info@setiran.net 021-88871925 نرم افزار ارتباطی و مخابراتی 
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 http://www.civilica.com admin@civilica.com 2188008044 انتشارات بوم سازه 113

نشر الکترونیک و نمایه 

سازی مقاالت علمی 

 پژوهشی کشور

114 
چکاد نوآوران عصر 

 اطالعات
    63108275 

برنامه -زمینه میل سروردر 

-طراحی سایت -نویسی

-طراحی اپ های موبایلی

پست الکترونیکی نوآورانه 

 ملی با ارزش افزوده های آن

 ITخدمات و پشتیبانی  2133991541     فرآواسامانه بهبد 115

116 
شرکت مبین 

 فناوران آتیه
hpbasket.ir info@mobinfanavaran.com 88341341 تولید کارتریج انواع پرینتر 

 WWW.pfpgroup.net pars.fn@gmail.com پارس فرانگر پرداز 117
02433155024-

25 

امنیت  -تولید نرم افزار 

 مجازی سازی -شبکه 

118 
ابزار پیشرفته نیرو 

 امتداد
www.apna.ir info@apna.ir 88105470 

ارایه کننده انواع یو تولید و 

پی اس، باتری، شارژر ، 

 اینورتر و تابلو برق

 www.peivast.com info@peivast.com 2188867001 ماهنامه پیوست 119
تولید کننده محتوا و ارایه 

 کننده خدمات اطالع رسانی

120 
ماهان سیستم 

 پاسارگاد
mahansystem.com info@mahansystem.com 76216842-4 

تولید کننده انواع رک های 

 شبکه و مخابرات

 صدا و تصویر www.ertebat.co info@ertebat.co 66750373 ارتباط صدای برتر 121

122 
گروه مهندسین 

 بهتا سیستم فردا
    2188507532 

طراحی تامین و مشاوره 

 پروژه های فیبر نوری

123 
شرکت آریا همراه 

 سامانه
www.aryahamrah.com info@aryahamrah.com 9122008143 فناوری اطالعاتی و مخابراتی 

 فناوری اطالعات و ارتباطات bornasoft.ir info@bornasoft.ir 2186034623 برنانصر خاورمیانه 124

125 

دانش بنیان 

گاتا)گیتی افروز 

 تابان(

www.msgata.com info@msgata.com 2122873911 

ارایه راهکار هوشمند 

سازمانی در حوزه پردازش 

 متن،گفتار،تصویر

126 
صندوق توسعه 

 فناوری های نوین
www.hitechfund.ir info@hitechfund.ir 76251123 

خدمات نوین مالی به ارائه 

شرکت های فعال در حوزه 

 فناوری

127 
گروه پژوهشی 

 صنعتی آریانا
www.aryanagroup.com info@aryanagroup.com 021-88342900 

آموزش مشاوره و نشر 

 برگزاری همایش و کنفرانس

128 
شرکت پویشگران 

 فارس
www.pooyeshgaran.org pooyeshgarann@yahoo.com 071-2354975 

تولید نرم افزار های اداری و 

 مالی
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129 
سامان تجارت 

 کوشا
    021-88356538 

تولید نرم افزارهای تحت 

 وب

130 
تکفام پرداز صنعت 

 پاسارگاد
 خدمات فنی و مهندسی 44624303    

131 
افزاری شرکت نرم 

 ایده پرداز طلوع 
www.toluesoft.com info@toluesoft.com 2177512236 تولید نرم افزار 

 www.tsco.ir esales@tsco.ir 88941600 آی تک 132
لوازم جانبی کامپیوتر، لپ 

 تاپ، موبایل

 aryanic.com manager@aryanic.com 2122251826 آریانیک 133

تولید نرم افزارهای تحت 

-Bmpsوب .پورتال .

پورتال های -میزبانی وب

 سازمانی

 66942323     تیام شبکه 134
طراحی مشاوره پیاده سازی 

 شبکه داده ها و مرکز داده

135 

ساختارهای اطالع 

رسانی نوین گستر 

 )سان(

www.son.ir info@son.ir 88306036 
هوش  -اطالعاتفناوری 

 تجاری

136 
ارتباطات الماس 

 آسیا
www.almaseasia.com design@almaseasia.com 9336314176 مخابرات -شبکه 

 www.afshid_co.ir afshid.afshid@yahoo.com 88811145 گروه آفشید 137
تولید کننده کارتریج 

 پرینترهای لیزری در ایران

138 
شرکت ویرا انرژی 

 ماهان
www.viraem.ir info@viraem.ir 77973843 

فعالییت در زمینه برق 

 اضطراری و ....

139 
فن آوری ارتباطات 

 مهر آینده آریانا
www.futurelinks.ir info@futurelinks.ir 88230217 آموزشی 

140 
تحولگران عرصه 

 اطالعات
http://www.ir4.ir ex@ir4.ir 2144250307 

نرم افزار بر پایه وب ، شبکه 

، هاستینگ و سرور و ابر 

 اینترنت

141 
کندوی دانش 

 پارسیان
  javadvakili@gmail.com 86765120 آموزشی 

 IT 26208142     مهرسامان نرم افزار 142

143 

آوری شرکت فن 

زیگورات رایانه 

 پرشیا

www.zigorat.com ceo@zigorat.com 2188533588 
محصوالت سخت افزاری 

 شبکه سرور رایانه پشتیبانی

 61987115     بیدار الکترونیک 144

تجهیزات کمک آموزشی؛ 

شامل دیتا پروژکتور، 

ویژوآالیزر و دستگاه های 

 برچسب ساز )لیبل زن(
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145 
نوآوران فناوری 

 اطالعات امروز
    88755818 

خدمات مرکز داده تامین 

 تجهیزات مرکز داده

 طراحی حرفه ای سایت www.mojrianweb.com mojrianweb@yahoo.com 2188912114 آرمان فیدار یکتا 146

147 
توانا رسا نما 

 پارسیان
www.trn.ir   88480538 

خدمات رایانه ای، طراحی 

 سایت و سئو

148 
شرکت داده پردازی 

 نیلرام
nilram.info sales@nilram.info 88875169 

فناوری اطالعات و تولید نرم 

 افزار

149 
پرداخت الکترونیک 

 سامان کیش
www.sep.ir info@sep.ir 021-84345000 

خدمات پرداخت ارائه 

الکترونیک بر بستر 

کارتخوان، کارت، اینترنت و 

 موبایل

150 
شرکت پرداخت اول 

 کیش )جیرینگ(
www.jiring.ir info@jiring.ir 2188674922 

ارائه سرویس های مالی بر 

 بستر تلفن همراه در ایران

151 
فالنیک )ایران اچ 

 پی(
www.falnic.com info@falnic.com 218363 

واردکننده؛ عرضه کننده و 

ارائه دهنده گارانتی و 

خدمات پس از فروش 

 با برند اچ پی ITمحصوالت 

 نرم افزار و سخت افزار 2624204600     مدبران 152

 www.pionaria.com info@pionaria.com 2122848380 پایون آریا 153

کننده آنتن های تولید 

مخابراتی، شبکه و تجهیزات 

 وایرلس

154 
سپهرانفورماتیک 

 درخشان
www.sepehranformatic.com sepehranformatic@yahoo.com 021-88651303 

ارئه اولین و کاملترین نرم 

افزار صدور کارت شناسایی 

هوشمند اعتباری به زبان 

ارائه خدمات چاپ  -فارسی

-ایی و هوشمندکارت شناس

تولید تابلو های دیجیتال و 

 روان

 2156367777     سپهرسبز خاورمیانه 155
 - +adsl2 -اینترنت

wireless- تلفن اینترنتی 

156 
شرکت چابک 

 صنعت پیشگام
WWW.SANATPISHGAM.COM info@sanatpishgam.com 

22143180-
22143860-
22143203-
22143306 

 -استابالیزر  -یو.پی.اس 

 -اینورتر  -دیزل ژنراتور 

 رکتیفایر و شاژر

157 
ارتباطات پیشرو 

 خاورمیانه
    2166460640 

و  DSP -پرازش سیگنال 

FPGA 

158 
آژان سرمایه نیک 

 فرجام
www.khanesarmaye.com pr@khanesarmaye.com 88196980 

دوره های بورس و آموزش 

 بسته های آموزشی
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159 
فناوری اطالعات 

 آوب آپادانا
www.awebict.com info@awebict.com 3136204751 

تولید نرم افزارهای سفارش 

 -خدمات شبکه-مشتری

مشاوره و -طراحی وبسایت

پیاده سازی سیستم های 

 -مدیریت ارتباط با مشتری

160 
کامپیوتر دنیای 

 سیستم
www.wcscoltd.com jbradaranhagh@gmail.com 2188320326 سخت افزار شبکه خدمات 

161 
گروه نرم افزاری 

 تاپ
  partoshargh@yahoo.com 3537280200 نرم افزار حسابداری تاپ 

162 
صنایع بهبود 

 الکترونیک هیراد 
www.hiradcorp.com mona.bayat1985@gmail.com 88548614-6 

طراحی و تولید یو پی اس ، 

اینورتر ، استابالیزر ، سلول 

های خورشیدی ، شارژر و 

 باتری

 بازرگانی www.pars-e.com   89395 پارس ارتباط افزار 163

164 roham datak www.datak.ir h.ghaffari@datak.ir 81688999 
Erae dahande 

Khadamat internet 

 www.octiran.ir info@octiran.ir 88051671 اکتیران 165

وبسایت خوگر درحوزه 

فروش آنالین و مرکز 

اطالعات مبلمان ، 

دکوراسیون و معماری 

 داخلی

 (fcpاینترنت پرسرعت) www.asretelecom.net info@asretelecom.net 2187779402 حلماگسترخاورمیانه 166

 www.daiereh.com info@daiereh.com 88507132 دایره پژواک پویا 167
خدمات انفورماتیک و توسعه 

 بازار وب

 فناوری اطالعات WWW.FANAVA.COM info@fanavagroup.ir 88886286 شرکت گروه فن اوا 168

 IdehNovinCo.com   5135413643 ایده نوین توس 169

های  CNCتولید کننده 

سوراخکاری و برشکاری 

 فیبر مدار چاپی

 www.sahtesystem.com amin@sakhtesystem.com 2188701190 ساخت سیستم 170

طراحی، مشاوره و اجرای 

شبکه های کامپیوتری و 

 عرضه تجهیزات مربوطه

171 
توان پژوهان فناور 

 پاسارگاد
www.tavanco.net info@tavanco.net 2176250114 

تولید منابع تغذیه توان باال و 

 قابل برنامه ریزی

 نرم افزاری www.api24.ir info@api24.ir 25936000 آریو پیام ایرانیان 172

 دامنه های اینترنتی domaindepo.ir mazd@live.com 2136048001 دومین دپو 173
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174 
صنایع بازتاب انرژی 

 البرز
 باتری یو پی اس 88830051    

175 
صنایع الکترونیک 

 خوارزمی
electrozip.com info@kharazmi.co 66766147 

-مخابرات -الکترونیک 

مشاوره .طراحی و l-رباتیک

 -ساخت مدارات الکترونیک

 واردات قطعات الکترونیک

 www.parsirasanh.net info@parsirasaneh.com 2122128570 پایا افرز داهی 176

خدمات اینترنت و اینترانت 

وایرلس پهنای باند 

اختصاصی خدمات ارتباطی 

 ارتباط بین مراکز voipو 

 www.mobtakerelectric.ir mobtaker.company@gmail.com 2177895472 گروه صنعتی مبتکر 177

طراح و تولید کننده انواع 

رک شبکه، سرور و مخابراتی 

 دیتاسنتر و تجهیزات شبکه

 www.digit-elec.com shrg90@gmail.com 2166707677 دیجیتال الکترونیک 178

طراحی ، ساخت و تولید 

انواع سیستمهای هوشمند 

الکترونیکی صنعتی پزشکی 

... 

179 

انتقال داده های 

نداگستر 

 صبا)صبانت(

www.sabanet.ir info@sabanet.ir 1524 
اینترنت _خدمات باند پهن

 ,وایرلس_+adsl2_پرسرعت

 hnp.co.ir info@hnp.co.ir همراهان نیک پندار 180
77260437-

09126854216 

طراحی و تولید نرم افزارهای 

مالی اداری ، سیستم گزارش 

 ساز و داشبورد ساز مدیریتی

 e-seminar.ir info@e-seminar.ir 2188220629 رسانه ایـ سمینار 181

سمینارهای آنالین، برگزاری 

دوره های آموزشی آنالین و 

 پخش اینترنتی رویدادها

182 
همیار فناوران 

 اطلس نگار
http://hamyarwp.com hi@hamyarwp.com 2188198591 خدمات برنامه نویسی 

183 
معاونت پژوهشی 

 دانشگاه الزهرا
http://research.alzahra.ac.ir/ ezahedi@alzahra.ac.ir 2188030652 

امنیت و ارزیابی سیستم ها 

کالن داده ارائه زیرساخت 

 های ابری

184 
پارسیان کسب و 

 کار هم محله
www.zoodel.com   88702457 

صادرات به  -خدمات آنالین

کشورهای همسایه و جاده 

 ابریشم

185 
داده بان مشاور 

 رایکا
 ITآموزش و مشاوره  88041286    

186 
شرکت تک پردازش 

 بهینه پژواک
www.takpardazesh.com info@takpardazesh.com 88346282 

تولید کننده انواع کارتریج 

 لیزری رنگی و مشکی
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 زمینه کاری تلفن آدرس ایمیل شرکت آدرس وب سایت نام شرکت ردیف

 www.pss.ir info@pss.ir 88946262 پایا افزار ویرا 187

تولید ، فروش و طراحی ، 

خدمات پس از فروش نرم 

افزار های اتوماسیون مالی و 

اداری تحت ویندوز و تحت 

 وب

188 
فناوری ارتباطات 

 نوری دانیال موج
    9125632193 

تولید و ارائه کننده تجهیزات 

 شبکه و کامپیوتری

 


