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باسمه تعالي
درباره ما
ضرکت هٌْذسیي عصر ارتباطات رایاى فیذار(هٌْذسیي عارف) با سابمِ بیص از  15سال تجربِ
هذیریت ٍ کارضٌاساى خبرُ در سال  1388بِ ضوارُ ثبت  368077تأسیس گردیذ ٍ در زهیٌِ ّای
حفاظت الکترًٍیکی ،هخابرات ،طراحی ٍاجرای ضبکِ ی دیتا ،دیتا سٌتر ٍهذیریت َّضوٌذ ساختواى
درحال فعالیت هی باضذ.
ضرکت هٌْذسیي عارف با کوک کادری هتخصص از جولِ هٌْذسیي ٍ تکٌسیي ّای حرفِ ای با
اطالعات بِ رٍز دًیا در زهیٌِ ّای هطاٍرُ  ،طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی ،آهَزش ٍ ارائِ خذهات
پس از فرٍش در صٌایع ٍ هحیطْای هختلف با رعایت استاًذاردّای هٌْذسی آهادُ ارائِ خذهت هی
باضذ.
ضعار ها " تکٌَلَشیْای برای زًذگی بْتر" ٍ گَاُ کیفیت کارها اجرای پرٍشُ ّای هَفك با هطتریاًی
چَى باًک هرکسی جوَْری اسالهی ،ضرکت ًفت ٍ گاز ،سازهاى تاهیي اجتواعی ٍ بسیاری از کارخاًِ
ّای ٍ صٌایع گًَاگَى بَدُ ٍ ضرکت هٌْذسیي عارف عضَ صٌف تجْیسات الکترًٍیکی ٍ حفاظتی،
اتحادیِ الکترًٍیک بِ ضوارُ  0402813632هی باضذ.
در راستای تحمك اّذاف هجوَعِ ٍ هطتری هذاری برایي باٍر ّستین کِ:
با خذهتی کِ بِ هطتری ارائِ هی دّین ٍ رضایتی کِ بذست خَاّین آٍرد فرصت اداهِ کار را برای
هجوَعِ خَد فراّن ًواین.
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قسمتی از سوابق شرکت مهنذسین عارف

اجرای سیستن ّای حفاظتی ٍ هخابراتی باًک ّا  ،کارخاًِ ّا  ،داًطگاّْا ٍ کارخاًِ ّا از جولِ
سَابك اجرایی ایي هجوَعِ است ٍ ایي ضرکت آهادگی خَد را جْت ّوکاری در تاهیي الالم ٍ اجرای
پرٍشُ ّای ریل اعالم هی دارد:
 سیستن ّای حفاظت الکترًٍیکً ،ظارت تصَیری دٍربیي هذاربستِ ٍ تحت ضبکِ.
 سیستن ّای هخابراتی ،هراکس تلفي  ،ارتباطات بی سین (.)DECT
 سیستوْای حفاظت پیراهًَی هاکرٍیَ.
 تجْیسات ضبکِ دادُ ضاهل پسیَ ٍ اکتیَ ٍ دیتا سٌتر.
 سیستن کٌترل َّضوٌذ اتاق سرٍر اختصاصی ضرکت.
 هطاٍرُ ٍطراحی سیستن َّضوٌذاختصای برای ّرساختواى ٍ هطابك با کاربری آى.
 تجْیس ًٍصب ٍراُ اًذازی هذیریت َّضوٌذساختواى.
لسوتی از رزٍهِ بِ پیَست تمذین حضَر هی گردد./.

با سپاس
ضرکت هٌْذسیي عارف
سیذ هیثن لاضی هیرسعیذ
هذیر عاهل
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باًك هشکضی جوَْسی اػالهی ايشاى (کاسخاًِ تَلیذ کاغز اػٌاد بْاداس)



داًشگاُ آصاد (ٍاحذ تْشاى -شوال)



داًشگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ دًذاًپضشکی (ػاختواى  1تا .)5



بیواسػتاى فَق تخصصی پیاهبش اعظن کشهاى(.فاص  2بیواسػتاى آيت ا ...کاشاًی کشهاى)



ديتاػٌتش ػاصهاى تاهیي اجتواعی.



پتشٍشیوی بٌذساهام



پتشٍشیوی هاسٍى



پتشٍشیوی في آٍساى



ششکت صهضم تْشاى.



بیواسػتاى تاهیي اجتواعی شاّشٍد.



اداسُ تاهیي اجتواعی شاّشٍد.



بیواسػتاى تاهیي اجتواعی عؼلَيِ.



پلی کلیٌیك تخصصی تاهیي اجتواعی ًؼین شْش( .ػاصهاى تاهیي اجتواعی)



بیوِ تعاٍى.



بیواسػتاى ايشاًیاى کیش.



شعبِ تاهیي اجتواعی صَفیاى.



بیواسػتاى دلفاى( .اػتاى لشػتاى)



بیواسػتاى اهام خویٌی (سُ) شْشػتاى کَّذشت.



ّتل تَچال (ايؼتگاُ ّفتن تلکابیي تَچال)



اپشاتَس ػَم تلفي ّوشاُ (ششکت شوغ تاهیي)



ششکت ػشهايِ گزاسی تاهیي.
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ػذ گتًَذ (کاسگاُ ششکت فشاب ،ششکت آب ٍ ًیشٍ)



کاسخاًِ داسٍػاصی ابَسيحاى.



پظٍّشگاُ پلیوش.



بَسع کاالی ايشاى.



ششکت هٌْذػی ٍ ػاخت هپٌا.



ششکت ايشاى خَدسٍ (ششکت صٌايع سيختِ گشی ايشاى خَدسٍ)



ششکت خَدسٍ ػاصاى بن( .کشهاى خَدسٍ)



ششکت هذيشاى خَدسٍ.



ػايپا ديضل.



ششکت ػیواى تْشاى.



ششکت ًفت ٍ گاص ػپاُ (ػپاًیش).



ششکت بیوِ ايشاى خَدسٍ.



گشٍُ صٌعتی آهل.



ششکت آهل اًاليي.



ششکت عوشاًی ٍ صٌعتی پاسع بٌای صذس.



سٍصًاهِ قذع (ػاختواى تْشاى).



ششکت پخش فشاٍسدُ ّای ًفتی ( ػاختواى ػویِ ).



دسهاًگاُ آصادی(.ابتذای جادُ هخصَص)



ّتل گَگذ گلپايگاى.



اداسُ ثبت اػٌاد شْشػتاًْای الشتش ،کَّذشت ٍ پل دختش.



ششکت هگا هذاٍم.
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تأهیي اجتواعی شعبِ  20تْشاى.



تأهیي اجتواعی اسٍهیِ(کاسفشها ششکت دسًا آًٍذ)



تأهیي اجتواعی دهاًٍذ( کاسفشها ششکت پتشٍ تابلَ)



ػاختواى هشکض اػٌاد پضشکی اَّاص(کاسفشها ششکت پشًام آسهِ)



بیواسػتاى ًیشابَس(کاسفشها ششکت دل حفشُ)



بیواسػتاى تأهیي اجتواعی اَّاص(کاسفشها ششکت پاسػاصُ)



ػاختواى ششکت پخش اصفْاى



تأهیي اجتواعی هیش جاٍُ



تأهیي اجتواعی ًجف آباد اصفْاى



تأهیي اجتواعی دلیجاى



تأهیي اجتواعی پلذختش



ػشهايِ گزاسی ٍ خذهات صٌايع ٍ سٍػتايی عشايشی جاّذ



کلیٌیك تخصصی تأهیي اجتواعی فشديغ کشج



ششکت لیضيٌگ شْش
و ده ها کارخانه و شرکت دیگر.

در ادامه تعذادی از موارد فوق به طور مختصر توضیح داده شذه :


باًك هشکضی جوَْسی اػالهی ايشاى (کاسخاًِ تَلیذ کاغز اػٌاد بْاداس)
تاهیي ،تعویر ٍ ًگْذاری سیستوْای ایوٌی ٍ حفاظتی کارخاًِ (ًظارت تصَیری هذاربستِ ،کٌترل تردد ،اعالم ٍ
اطفاء حریك) بِ هذت بیص از چْار سال ٍ برگساری دٍرُ ّای آهَزش تخصصی برای پرسٌل فٌی کارخاًِ جْت
خَد کفایی در ًگْذاری سیستوْا ٍ در ًْایت تحَیل ًگْذاری سیستن بِ پرسٌل فٌی کارخاًِ.
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تاهیيً ،صب ٍراُ اًذازی هرکس تلفي ) (IP P.B.X.پاًاسًَیک ٍ راُ اًذازی سیستن گَیا رٍی هرکس تلفي ٍ آهَزش برًاهِ
ریسی ٍ کاربری سیستن ساًترال.



داًشگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ دًذاًپضشکی.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن دٍربیي هذاربستِ ساختواًْا (ساختواى  1تا  ٍ )5هحَطِ کل ٍاحذ.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي ) ٍ (IP P.B.X.سیستن هرکس تواس خَدکار Call Center
پاًاسًَیک.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی ضبکِ تلفي بی سین ) (DECTپاًاسًَیک برای کل ٍاحذ هطتول بر بیص از 11
آًتي.



داًشگاُ آصاد (ٍاحذ تْشاى -شوال)
طراحی ،فرٍش سیستن هذاربستِ پاًاسًَیک در هرحلِ گَد برداری سایت حکیویِ جْت ًظارت عولیات عوراًی.
ًصب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي پاًاسًَیک ساختواى هکراى جٌَبی.



بیواسػتاى فَق تخصصی پیاهبش اعظن کشهاى( .بضسگتشيي هشکض فَق تخصصی جٌَب ششق کشَس)
طراحی ،تاهیيً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي  1111ضوارُ تحت ضبکِ ( ) IP P.B.X.پاًاسًَیک ٍ پست MDF
 0111ضوارُ ساختواى در هحل ( .کارفرها ضرکت هٌْذسی ٍ ًَسازی ایراى)



ديتاػٌتش ػاصهاى تاهیي اجتواعی(.کاسفشها ششکت آبادگشاى)
طراحی ،تاهیيً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي تحت ضبکِ (  ٍ ) IP P.B.X.سیستن بی سین  DECTپاًاسًَیک.



بیوِ تعاٍى
طراحی  ،تاهیي ٍ ًصب ٍراُ اًذازی سیستن هذاربستِ پاًاسًَیک ساختواى هرکسی.
تاهیيً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي ٍ سیستن پاسخگَیی اتَهاتیک



پلی کلیٌیك تخصصی تاهیي اجتواعی ًؼین شْش( .کاسفشها ششکت طشح ٍ اجشاء خاًِ ػاصی ايشاى)
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طراحی هجذد ،تاهیيً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن ًظارت تصَیری تحت ضبکِ ضاهل بیص از  01دٍربیي هگاپیکسل
ٍ . Fisheye
اتاق هاًیتَریٌگ جْت هاًیتَر ٍ اًتقال تصَیر .


اداسُ گاص شَشتش
ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن دٍربیي هذاربستِ هارک  MOBOTIXکل هحَطِ ٍ ساختواى اداری.



اداسُ گاص شْشػتاى شاٍٍس
ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن دٍربیي هذاربستِ هارک  MOBOTIXکل هحَطِ ٍ ساختواى اداری.



ششکت ػشهايِ گزاسی جاّذ
ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن دٍربیي هذاربستِ هارک  MOBOTIXکل هحَطِ ٍ ساختواى اداری.
اجرای اکتیَ ٍ پسیَ ضبکِ ساختواى هرکسی.




اپشاتَس ػَم تلفي ّوشاُ (ششکت شوغ تاهیي)
طراحیً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن هذاربستِ ساختواى اداری ٍ هحَطِ ضرکت.



کاسخاًِ داسٍػاصی ابَسيحاى.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن هذاربستِ ٍ اًتقال تصَیر تحت ضبکِ هحلی.



ششکت ػشهايِ گزاسی تاهیي.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن هذاربستِ ساختواى اداری (خیاباى اسفٌذیاری) ٍ سالي کٌفراًس.
سالي کٌفراًس جْت برگساری جلسِ سالیاًِ ضرکت ضستا در زهاى کوتر از  40ساعت تجْیس کاهل صَتی ٍ
تصَیری با اهکاى کٌترل کاهل حیي جلسِ از داخل سالي جلسِ صَرت گرفت.



ششکت صهضم تْشاى.
طراحی ،تاهیي دٍربیٌْای هذاربستِ ساختواًْای اداری ٍ خط تَلیذ کارخاًِ تْراى( .رضایت ًاهِ بِ پیَست)
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پظٍّشگاُ پلیوش.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن هذاربستِ ٍاحذ کلیي رٍم.



پتشٍشیوی بٌذس اهام.
رفع ایراد ٍ راُ اًذازی هجذد سیستن ّای پیجیٌگ ایٌترکام ٍاحذ HD



پتشٍشیوی هاسٍى.
رفع ایراد ٍ راُ اًذازی هجذد سیستن ّای پیجیٌگ ایٌترکام ٍاحذ EO/EG



پتشٍشیوی فٌاٍساى.
برٍز رساًی ًرم افساری ٍ سخت افساری جْت تَسعِ سیستن هخابراتی ٍاحذ هتاًَل.



بیواسػتاى ٍ شعبِ تاهیي اجتواعی شاّشٍد(.کاسفشها ششکت پاسػاصُ)
تاهیيً ،صب ٍ راُ اًذازی دٍ هرکس تلفي پاًاسًَیک  011ضوارُ هذل KX-TDA600



بیواسػتاى تاهیي اجتواعی عؼلَيِ(. .کاسفشها ششکت پاسػاصُ)
تاهیيً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي پاًاسًَیک  011ضوارُ هذل KX-TDA600



ّتل تَچال (ايؼتگاُ ّفتن تلکابیي تَچال)
طراحیً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن هذاربستِ پاًاسًَیک بِ صَرت PC Base.سال .1034



ّتل ًیکاى.
طراحیً ،صب ٍ راُ اًذازی سیستن هذاربستِ پاًاسًَیک ٍ اًتقال تصَیر رٍی بستر ایٌترًت.



بَسع کاالی ايشاى.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي پاًاسًَیک ) Call Center ٍ (IP P.B.X.ساختواى هرکسی جذیذ،
ساختواى هرکسی سابك ٍ ساختواى کیص.
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ششکت هٌْذػی ٍ ػاخت تجْیضات هپٌا.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي پاًاسًَیک ) Call Center ٍ (IP P.B.X.پاًاسًَیک.



ششکت ايشاى خَدسٍ (ششکت صٌايع سيختِ گشی ايشاى خَدسٍ)
تعویرً ،صب ٍ راُ اًذازی هجذد هرکس تلفي پاًاسًَیک(IP P.B.X.).



ششکت خَدسٍ ػاصاى بن( .کشهاى خَدسٍ)
ًصب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي ساختواى اداری صذف ،تعویرگاّای هرکسی ّیًَذایی ،لیفاى ٍ گل ٍ در حال حاضر
پیواًکار ًگْذار هراکس تلفي.



ششکت هذيشاى خَدسٍ.
طراحی ،فرٍشً ،صب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي پاًاسًَیک ) Call Center ٍ (IP P.B.X.پاًاسًَیک ساختواى
خیاباى اسفٌذیاری.



ػايپا ديضل.
طراحیً ،صب ٍ راُ اًذازی بیص از  11هرکس تلفي برای ساختواًْای کارخاًِ سایپادیسل .برگساری دٍرُ آهَزضی
ًصب ،راُ اًذازی ٍ پرٍگراهیٌگ هراکس تلفي پاًاسًَیک برای پرسٌل فٌی کارخاًِ.



ششکت ػیواى تْشاى.
ًصب ٍراُ اًذازی ٍ سرٍیس ٍ ًگْذاری هرکس تلفي ٍ  Call Centerپاًاسًَیک ٍ برگساری دٍرُ آهَزضی سخت
افسار ٍ برًاهِ ریسی هراکس تلفي پاًاسًَیک برای پرسٌل فٌی کارخاًِ.

ًْايتا پشٍطُ ّای دس دػت اجشا ًیض بِ ششح ريل هیباشذ:



پلی کلٌیك تأهیي اجتواعی فشديغ کشج
تأمین ،طراحی ،فروش ،نصب و راه اندازی کامل مرکس تلفن پاناسونیک ساختواى جذیذ
ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن دٍربیي هذاربستِ در کل هحَطِ ٍ ساختواى.
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ششکت لیضيٌگ شْش
طراحی ،تاهیي ٍ اجرای کلیِ ضبکِ برق فطار ضعیف ساختواى بِ صَرت یکپارچِ در ساختواى جذیذ با  7طبقِ
اداری ٍ بایگاًی.
ًصب ٍ راُ اًذازی هرکس تلفي پاًاسًَیک ) Call Center ٍ (IP P.B.X.ساختواى هرکسی جذیذ ،ساختواى
هرکسی سابك .
ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن دٍربیي هذاربستِ در کل هحَطِ ٍ ساختواى اداری.
اجرای کاهل ضبکِ دیتا ٍ راُ اًذازی هرکس دیتا ٍ سیستن کٌترلی)  BMSاتاق سرٍر) .
ًصب ٍ راُ اًذازی سیستن پیجیٌگ ٍ ارتیٌگ ساختواى
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