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1400 بهار  

 معرفی مختصر  ✓

 شرح خدمات  ✓
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 کارفرمایان مشتریان و   ✓
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شامل اکتیو و پسیو  (IT) راه کارهای نوین در حوزه فناوری اطالعات اجرایو  ی ، طراحهمشاور در زمینه  گروه فناوران پارسه 

،  VoIPشبکه های کامپیوتری، مجازی سازی، سیستم های حفاظتی و نظارتی، امنیت شبکه و سیستم های کامپیوتری،  

ه و در این چند  آغاز کرد  1393سانترال، کنترل تردد فعالیت خود را به پشتوانه ایزد منان و تخصص کارشناسان خود از سال 

رضایت  ، با بهترین کیفیت از بهترین برند ها یارائه اجناس خود یعنی و ماموریت هداف  سال تالش ویژه ای جهت تحقق ا

 پس از اتمام پروژه صورت گرفته است.  پشتیبانی کامل و  مشتری

 

 

 

 

 

رسالت ما انجام بی نقص خدمات به پشتوانه دانش و پشتکار کارشناسان این مجموعه می باشد، کارشناسان این مجموعه  

ریزی شده می  ی پشتیبانی شبکه های کامپیوتری بصورت هدفمند و برنامه دارای دانش از تجهیزات فنی و نرم افزاری در حوزه 

 باشند. 

اندازی و پشتیبانی شبکه  ، عالوه بر مشاوره، نصب و راه شرکت خدمات شبکه گروه فناوران پارسهبا توجه به گستردگی کار  

و سیستم   UPS سیستم برق اضطراری، VoIPو  نترالسااندازی و پشتیبانی از سیستم تلفن های کامپیوتری، نصب و راه 

 .پذیرداز جمله مواردی است که بنا به درخواست مشتریان انجام می  دوربین مداربسته

اجرا   یوتریکامپ  یشبکه ها و یو اکت وی پس یبانیو پشت  یساز اده یپ ،ی حوزه طراحا در ر یموفق  یگروه فناوران پارسه پروژه ها 

 .در حال اجراست اینموده و 

 

 

  

 بیانیه ماموریت 

 

 هاارزشچشم انداز و 

 

http://parsebin.com/
http://parsebin.com/santral-systems/
http://parsebin.com/santral-systems/
http://parsebin.com/santral-systems/
http://http/parsebin.com/ups/
http://http/parsebin.com/ups/
http://http/parsebin.com/ups/
http://parsebin.com/security-camera/
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 تاریخچه، رشد و توسعه

 پیدایش 

 شروع فعالیت 

 تغییر راهبرد 

  ی ری انعطاف پذبا دید  محور،    ندهی آ  کردی رو

انسانی  ه ی و سرما با   نیروی    بی ترک  همراه 

  فرد   یستگی شا  اساسبر    یشو هو  تی خالق

 محور 

 شرکت ثبت 

 و برند سازی رسمیثبت 

 شهریور
1398 

1399 

1400 

 ادامه دارد ... 

 مهر
1393 
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پسیو شبکه )زیرساخت و سخت افزار   ▪

 شبکه( 

 تجهیزات سخت افزاری آنالیز شبکه و تست .1

 طراحی نقشه شبکه  .2

 کامپیوتری های کابل کشی شبکه و ترانکینگ شبکه .3

 ، Wireless راه اندازی و اجرای شبکه های بیسیم .4

Wireو  Point to Point  

نصب و راه اندازی تجهیزات اتاق سرور همراه با   .5

 های ارتباطی آرایش کابل

 نصب انواع پچ پنل  .6

 نصب انواع رک دیواری و ایستاده، سوئیچ و سرور  .7

 کابل کشی ساختار یافته و آرایش رک .8

 صوتی و تصویری کشی تجهیزات کابل .9

  UPS کشی برق و نصب تجهیزاتکابل .10

 کشی تلفن و نصب تجهیزات سانترال کابل .11

نصب و پیاده سازی تجهیزات دوربین مداربسته تحت  .12

 شبکه 

 

کیفیت 
اجناس

پشتیبانی
ساعته24

کیفیت 
انجام کار

کارشناسان 
باتجربه

گارانتی 
تجهیزات

تیم 
متخصص

 خدمات ما 

 

 نرم افزار  –امنیت  –شبکه 
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  اتاق جاییجابه و جایی تجهیزات پسیو شبکه جابه .13

 سرور 

 توسعه و ارتقاء شبکه  .14

 ارائه نقشه و مستندات کارهای اجرا شده .15

 )نرم افزار شبکه( اکتیو شبکه  ▪
 Domain Controller اندازینصب و راه .1

اندازی سرورهای مبتنی بر سیستم عامل های  نصب و راه .2

 لینوکسی و ویندوزی 

 ,NTP) های تحت شبکهاندازی سرویسنصب و راه .3

FTP, SSH, HTTP, DNS, DHCP ) 

 های وایرلساندازی شبکه نصب و راه .4

 ورها نصب و آپدیت سیستم عامل کالینت و سر .5

های  اندازی انواع آنتی ویروس بر سیستمنصب و راه .6

 ,Symantec, Kaspersky)کامپیوتری و سرور

Bitdefender, ESET, Padvish) 

نصب و پیکربندی تجهیزات سخت افزاری شبکه مانند   .7

 ,Cisco, Juniper, Fortinet)روتر، سوئیچ، فایروال 

Mikrotik) 

 VOIP خدمات .8

 اینترنتکنترل و مدیریت مصرف  .9

 های سخت افزاری نصب فایروال .10

 (Virtualization) راهکارهای مجازی سازی .11

 Mail) اندازی سرویس پست الکترونیکینصب و راه .12

Server) 
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 امن سازی شبکه و زیرساخت   ▪

های اطالعاتی و شبکه با هدف  ارزیابی امنیتی سیستم .1

 ها پذیریشناخت آسیب 

 خارج مجموعه اجرای آزمون نفوذ از داخل و  .2

 های امنیتی حلارائه طرح و راه  .3

 سازی، نگهداری و پشتیبانی از طرح امنیتی ارائه شدهپیاده .4

 خدمات مشاوره در زمینه امنیت شبکه  .5

پیشنهاد توپولوژی امن شبکه و یا بهبود امنیت در شبکه   .6

 موجود 

،  Firewall نصب، پیکربندی و نگهداری ابزارهای امنیتی نظیر .7

IDS/IPS ،Honeypot, Antivirus ،UTM 

 های کاربردی سازی برنامهای در زمینه امنخدمات مشاوره .8

ها و تجهیزات سازی سرویسای در زمینه امنخدمات مشاوره .9

 عامل و سرویس ها شبکه، سیستم 

ها و تجهیزات شبکه، سازی و پیکربندی امن سرویسامن .10

 عامل و سرویس ها سیستم 

مدیریت امنیت و استانداردهای  ای در زمینه خدمات مشاوره .11

 مدیریت امنیت

ای در زمینه مدیریت ریسک مبتنی بر خدمات مشاوره .12

 استانداردهای مدیریت امنیت

 ISMS اندازیتدوین سیاست امنیتی و مشاوره در زمینه راه  .13

(ISO27001) 

ها، رهنمودها و استانداردهای نگهداری و  تدوین دستورالعمل .14

 استمرار امنیت 

 سازی سیاست امنیتی در مجموعهسنجش پیادهارزیابی و  .15

ها و تجهیزات های پیکربندی امن سرویسارائه دستورالعمل  .16

 عامل و سرویس ها شبکه، سیستم 

های آموزش امنیت برای سه سطح مدیران، تیم  ارائه دوره  .17

 فنی و کاربران نهایی 
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 سیستم های حفاظتی و نظارتی  ▪

 دوربین مداربسته  •

 تجهیزات دوربین های آنالوگ .1

 AHDهای   تجهیزات دوربین .2

 (IP)تجهیزات دوربین های تحت شبکه  .3

 PTZتجهیزات دوربین های  .4

 اعالم سرقت  •

 تجهیزات دزدگیر اماکن  .5

 تجهیزات دزدگیر اجناس  .6

 

 

 VoIPو    سانترال ▪

 سانترال کم ظرفیت  •

با   .1 سانترال  و    ۸حداکثرتجهیزات  خط    ۲۴خط شهری 

 داخلی

 تلفن مرکزی و معمولیگوشی های  .2

 سانترال پرظرفیت  .3

 خط داخل 1۰۲۴ و خط شهری 9۶تجهیزات  .4

 سانترال  کارتهایانواع  .5

 خطوط شهری دیجیتال و آنالوگ تجهیزات  .6

• VoIP 
7. SIP Server 

 ارتباطات داخلی .8

 ارتباطات بین شعب .9

افزار های .10 انواع سخت  اندازی  راه  و   : VOIP تنظیم 

 …  و  E1  ،SIP Trunk گیت وی ، خطوط
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 فعالیت  ه/ حوز یا سازمان نام شرکت لوگو

 

 شهرداری تهران 
 تهران  بحران شهرو پیشگیری مدیریت شهری / سازمان مدیریت  

 (گانه 22مناطق  اتاق کنفرانس  ی )سیستم نظارت تصویر

 

 مهندسین مشاور صنایع اتومبیلشرکت 
 تولید لوازم خودرو و فعال در حوزه   صنعتی شرکت 

 ( ، سانترال، برق اضطراریپشتیبانی شبکه)

 

 شرکت شاخص راه شهریار
 راه سازی و عمرانفعال در حوزه 

 ( کارگاه شهرقدس، کهریزک ی )سیستم نظارت تصویر

 

 ان یرانیا اتمسفر یانرژ  پارساشرکت 
 تجهیزات کمپرسور شرکت بازرگانی و فعال در حوزه 

 ( پشتیبانی شبکه)

 

 فیلتر سازی کاج شرکت 
 تولید لوازم خودرو و فعال در حوزه   صنعتی شرکت 

 ( ی)سیستم نظارت تصویر

 

 شرکت تولیدی بازرگانی چرم مریم 
 کیف و کفش  شرکت بازرگانی و فعال در حوزه 

 ( ری)سیستم نظارت تصوی

 برخی از مشتریان ما
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 آسمان گستر نام   طراحانشرکت 
 ماشین سازی  و فعال در حوزه صنعتی شرکت 

 ( ، برق اضطرارییسیستم نظارت تصویر ، پشتیبانی شبکه)

 

 شرکت صنایع گداز نوین 
 ریخته گری  و فعال در حوزه صنعتی شرکت 

 ( ، برق اضطراریکارگاه ی )سیستم نظارت تصویر

 

 

 شرکت رهام دوردیس
 بازرگانی و ساخت تجهیزات صنعتی شرکت 

 ( یسیستم نظارت تصویر  ،پشتیبانی شبکه)

 

 

 شرکت پادتن طب 
 تجهیزات آزمایشگاهی شرکت 

 ( پشتیبانی شبکه)

 

 

 شرکت طراح معماری کارآمد صدرا
 شرکت عمرانی و معماری 

 ( ،سانترال، برق اضطراریپشتیبانی شبکه)

 

 

 شرکت شیرین شهد دلوار 
 صنایع غذایی   و فعال در حوزه صنعتی شرکت 

 ( پشتیبانی شبکه)

 

 
 
 
 

 طوبی چوب شرکت 
 تولیدات مصنوعات چوبی فعال در حوزه شرکت 

 ( ، برق اضطراریVoIPشبکه،  پشتیبانی )
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 شرکت کارگزاری بانک ملت 
 فعال در حوزه فایننس و مالی شرکت 

 ( پسیو شبکه)

 

 وزنه پل فلزشرکت 
 جرثقیل فعال در حوزه   صنعتی و  شرکت 

 ( ، برق اضطرارییسیستم نظارت تصویر پشتیبانی شبکه، سانترال،  )

 

 شرکت پارس نیکان صنعت خودرو 
 تولید لوازم خودرو و فعال در حوزه   صنعتی شرکت 

 ( ، برق اضطرارییسیستم نظارت تصویر پشتیبانی شبکه، سانترال،  )

 

 شرکت آرتاش کامپوزیت 
 نانوکامپوزیت و فعال در حوزه   صنعتی شرکت 

 ( ، برق اضطرارییسیستم نظارت تصویر پشتیبانی شبکه، سانترال،  )
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پروژه اجرای سییییسیییتم نظارت تصیییویری سیییالن های کنفرانس 
تامین گانه شییییهر تهران شییییامل  22مدیریت بحران در مناطق  

، کابل کشیی شیبکه،  PTZنصیب دوربین های  ،  شیبکه  تجهیزات
برق و صیییدای مربوط به سیییالن کنفرانس و ارتباط با نرم افزار  
 مدیریت تصاویر توسط تیم متخصص این شرکت انجام گردید.

پروژه طراحی و اجرای سیستم •
نظارت تصویری

عنوان پروژه

سازمان مدیریت بحران شهرداری •
تهران

کارفرما

1399آبان : شروع پروژه•

ماه 3: مدت پروژه•
تاریخ پروژه

 ها برخی از پروژه
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بزرگترین یکی از مهندسیییین مشیییاور صییینایع اتومبیل   شیییرکت  
نفر پرسیییینیل و   300با تعیداد حدود    شییییرکت های تولیید قطعیات

مترمربع  هزار 25در زمینی به مسیاحت  دسیتگاه کامپیوتر  100
 و ساختمان دایرمی باشد. سوله 6مشتمل بر 

این شیرکت مفتخر اسیت اصیالح شیبکه موجود و پشیتیبانی شیبکه  
کامپیوترهای صینعتی، سیرور ها، سیوییا ها، شیامل کالینت ها، 

، پرینترها، دسییتگاه های  اکسییس پوینت ها، دوربین های نظارتی
 را برعهده دارد. ITو تمامی تجهیزات مرتبط با  کنترل تردد

پروژه اجرا و پشتیبانی شبکه• عنوان پروژه

شرکت قطعات خودرو مهندسین •
مشاور صنایع اتومبیل

کارفرما

1398بهمن : شروع پروژه•

ادامه دارد: مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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پیاده سییازی سیییسییتم نظارت تصییویری  این شییرکت مفتخر اسییت  
در    تقاطع غیرهم سیط  شیرکت شیاخص راهعمرانی کارگاه های 

 را به اتمام رسانده است.شهرقدس و کهریزک 
 

پروژه طراحی و اجرای سیستم •
نظارت تصویری

عنوان پروژه

شرکت شاخص راه شهریار• کارفرما

1397شهریور : شروع پروژه•

1397مهر : مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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بزرگترین شییرکت های تولید یکی از  فیلترسییازی کا    شییرکت  
در زمینی به مسییاحت  دسییتگاه کامپیوتر  50با تعداد حدود   فیلتر
 و ساختمان دایرمی باشد. سوله 4مترمربع مشتمل بر  هزار 15

پیاده سیازی سییسیتم نظارت تصیویری را  این شیرکت مفتخر اسیت  
پشیتیبانی شیبکه شیامل  اسیت و    ه انجام رسیاندهب  1395در سیال  
برعهده سیال   2برای مدت  دوربین های نظارتی را  و   کالینت ها

 .شته استدا

پروژه اجرا و پشتیبانی شبکه،•
طراحی و اجرای سیستم نظارت 

تصویری
عنوان پروژه

شرکت فیلترسازی کا • کارفرما

1395اردیبهشت : شروع پروژه•

1397: مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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پیاده سییازی سیییسییتم  1395این شییرکت مفتخر اسییت در سییال  
ماه   1را در مدت    شیرکت طراحان نام گسیتر نظارت تصیویری  

به پایان رسییییانده و پشییییایبانی شییییبکه دفتر مرکزی و کارخانه  
 را تا به امروز برعهده دارد.شرکت 

پروژه اجرا و پشتیبانی شبکه،•
طراحی و اجرای سیستم نظارت 

تصویری
عنوان پروژه

طراحان نام گستر آسمانشرکت • کارفرما

1395اردیبهشت : شروع پروژه•

ادامه دارد: مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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 این شیرکت مفتخر اسیت اصیالح شیبکه موجود و پشیتیبانی شیبکه  
طراح معماری کارآمد صییدرا فعال در حوزه عمران و   شییرکت  
کالینت، سییوییا، اکسییس پوینت ها، دوربین  20شییامل  معماری  

بییا    ، پرینترهییاهییای نظییارتی را    ITو تمییامی تجهیزات مرتبط 
 برعهده دارد.

پروژه اجرا و پشتیبانی شبکه• عنوان پروژه

شرکت طراح معماری کارآمد صدرا• کارفرما

1396خرداد : شروع پروژه•

ادامه دارد: مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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شییرین شیهد   این شیرکت مفتخر اسیت پشیتیبانی شیبکه  شیرکت  
کالینت، اکسییس   10دلوار فعال در حوزه صیینایع غذایی شییامل  

پوینیت هیا، دوربین هیای نظیارتی، پرینترهیا و تمیامی تجهیزات  
 را برعهده دارد. ITمرتبط با 

پروژه اجرا و پشتیبانی شبکه• عنوان پروژه

شرکت شیرین شهد دلوار• کارفرما

1399آبان : شروع پروژه•

ادامه دارد: مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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شرکت های مطرح    یکی ازپارس نیکان صنعت خودرو    شرکت  
در زمینی بیه  نفر پرسیییینیل   150بیا تعیداد حیدود    تولیید قطعیات در

و سیاختمان دایرمی   سیوله 3مترمربع مشیتمل بر    هزارمسیاحت  
 باشد.

این شییرکت مفتخر اسییت پیاده سییازی شییبکه و پشییتیبانی شییبکه 
شیامل کالینت ها، کامپیوترهای صینعتی، سیرور ها، سیوییا ها، 

ها، دسییتگاه های  اکسییس پوینت ها، دوربین های نظارتی، پرینتر
 را برعهده دارد. ITکنترل تردد و تمامی تجهیزات مرتبط با 

پروژه اجرا و پشتیبانی شبکه• عنوان پروژه

وشرکت پارس نیکان صنعت خودر• کارفرما

1400اردیبهشت : شروع پروژه•

ادامه دارد: مدت پروژه•
تاریخ پروژه
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 Penetration Testingگواهینامه  Incident Responsگواهینامه  Malware Analysisگواهینامه 

 

 

 

 

 

 

  

 

 CEHv2گواهینامه 

 اعضاهای  نامه یاستانداردها، مجوزها و گواه
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 ISMS Auditingگواهینامه 
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 بر خورداری از تیم کارشناسان جوان باتجربه و متخصص  . 1
 کامپیوتری ارائه راهکارهای نوین مطابق با اصول استاندارد شبکه های  . 2
بر خورداری از کارشناسان با تجربه در هر یک از حوزه های سخت افزار، نرم افزار، زیرساخت، امنیت،  . 3

 حفاظتی نظارتی و غیره 
 ارائه خدمات پشتیبانی شبکه در کمترین زمان  . 4
 تنوع خدمات در پشتیبانی شبکه نرم افزار و سخت افزار . 5
 مپیوتری با توجه به نیاز مشتری تنوع در مفاد قرارداد پشتیبانی سیستم های کا . 6
 حفظ اطالعات محرمانه مشتریان  . 7
 پشتیبانی و نگهداری شبکه به موقع و زمان بندی شده  . 8
 خالقیت و نوآوری در ارائه خدمات شبکه  . 9

 کاهش هزینه های نگهداری شبکه  . 10
 نصب و نگهداری تجهیزات شبکه  . 11
 جلوگیری از هدر رفت منابع و زمان  . 12
 مندی مشتری رضایت  . 13
 رفه قرارداد پشتیبانی شبکه تنوع در تع . 14
 رعایت اصول اخالق حرفه ای  . 15

 

 

 چرا شرکت فناوران پارسه؟ 


