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  مقدمه .1
با هدف عرضه سخت افزار و  1372سال با نام صنایع کامپیوتر خراسان از ) صاران(خراسانالبرز رایانه صنایع 

و  جهـت ارتقـاء کیفـی مجموعـه     1384در سـال  . فزار و ارائه خدمات فنـی و مهندسـی تاسـیس گردیـد     نرم ا
  ،  و تجــارب حرفــه اي مــدیران ارشــد خــود     گســترش حــوزه فعالیــت خــودو بــا نظــر هیئــت مــدیره       

  . شرکت صنایع البرز رایانه خراسان با نام مخفف و تجاري صاران تاسیس گردید
  
  زمینه هاي فعالیت  .2

، مـدیریت و امنیـت    در زمینـه شـبکه و بسـترهاي ارتبـاطی     و نظـارت  خـدمات مشـاوره  ائه ار :1-2

  . یریت و راه حل هاي جامع نرم افزاريدخدمات م ، شبکه

،  شـبکه هـاي   )LAN(، راه انـدازي و پشـتیبانی شـبکه هـاي محلـی       ، پیاده سـازي  طراحی : 2-2

  . )Wireless(و بی سیم ) WAN(گسترده 

 Cisco، سوییچ و ماژولهاي اصلی HPت پس از فروش سرورهاي پر قدرت فروش و خدما: 3-2

  )دوربین هاي آنالوگ و تحت شبکه(ارائه سیستم هاي نظارتی و امنیتی و انتقال تصویر: 4-2

  .Video Conference و  VoIPارائه راه حل هاي  :5-2

  از   Passive & Activeبــی ســیم ، اعــم از  قطعــات شــبکه بــا ســیم و ئــه تجهیــزات وارا: 6-2

  . معتبر دنیاهاي  تولیدات کمپانی

  ...ارائه دستگاههاي کنترل تردد و حضور و غیاب تحت شبکه با کنترل اثرانگشت ، کارت و : 7-2

  راهکار هاي بیسیم نقطه به نقطه در فواصل طوالنیارائه  :8-2

  .استاندارد هاي روز دنیامبتنی بر )  Data Center(طراحی، راه اندازي و تجهیز مراکز داده : 9-2

سیســتم هــاي کنتــرل و شناســایی مبتنــی بــر امــواج  ارائــه راه کارهــاي مبتنــی بربارکــد و: 10-2

  .پروژه هاي مرتبط  و  RFIDرادیویی

  .وسفارشات خاص .... ب در حوزه هاي اداري ، مالی ، فروشگاهی و و ارائه نرم افزار هاي مبتنی بر: 11-2

  ...یبانی و نگهداري سالیانه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و عقد قراردادهاي پشت:12-2
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 :و درحال اجرا فهرست برخی از پروژه هاي مهم اجرا شده  .3

 

ف مشخصات کارفرما خدمات ارائه شده  محصوالت
ردی

  

Ubiquiti 1  سازمان آتش نشانی خراسان رضوي  طراحی و پیاده سازي لینک هاي بیسیم بین ایستگاه هاي سطح شهر  
Panasonic 
TP-Link 
Ubiquiti 

  اجراي سیستم نظارت تصویري و دوربین مدار بسته ، انتقال تصویر
 2  شرکت همیار سازه توس  لینک هاي بیسیم نقطه به نقطه

Mikrotik سازمان شهرداري و آتش نشانی   طراحی و پیاده سازي لینک هاي بیسیم بین ایستگاه هاي سطح شهر
 3  اسفراین

Cisco, HP طراحی  وره مشاوServer Room  4  مجامع امور صنفی مشهد 

R&M 
Legrand 

 طراحی و نصب شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، مخابرات و چاه ارت
 5  رضويخراسان  تاناسبانک تجارت   )نود  1000بیش از ( شعبه  80دربیش از

R&M 
Legrand 

ختمان در ساطراحی و نصب شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، مخابرات 
  )نود  500بیش از ( سرپرستی و سایت کامپیوتر 

 سرپرستی بانک تجارت خراسان
 6  رضوي

R&M 
Legrand  

  ترانکینگ فلزي
در ساختمان طراحی و نصب شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، مخابرات 

 )نود 750بیش از (سرپرستی 
 7 رضوي خراسان انصار بانکسرپرستی 

R&M 
N.W.P 

Legrand 

 تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري ، مخابرات و برق اضطراريطراحی ، 
 طراحی و نصب شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، مخابرات و چاه ارت

  )نود 1000بیش از (شعبه  40دربیش از
 8  رضوي خراسان انصار بانک

R&M 
Legrand 

طراحی و نصب شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، مخابرات در ساختمان 
 9  شمالی خراسان انصار بانکسرپرستی   )نود 180بیش از ( سرپرستی

R&M 
 طراحی و نصب شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، مخابرات و چاه ارت

 10  شمالی خراسان تاناسبانک تجارت   )نود 500بیش از (شعبه و سایت انفورماتیک 30دربیش از

Brand-rex 11 سرپرستی بانک ملت  خراسان رضوي )نود 400بیش از (تی طراحی و نصب شبکه کامپیوتري و فیبر نوري سرپرس 

R&M 
) جاري جام( Passive  و تامین تجهیزات  LANطراحی و نصب شبکه 

 )نود 2500بیش از (شعبه  160بیش از 
 12 بانک ملت خراسان بزرگ

N.W.P  
  طراحی، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري ساختمان سرپرستی

 13  تی بانک ملت خراسان شمالیسرپرس  )نود 100بیش از (

شعبه در  130پشتیبانی و نگهداري کلیه  تجهیزات کامپیوتري در بیش از   --- 
 14  قوامین بانکسرپرستی   استان خراسان بزرگ 3

Brand-rex 
  طراحی، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري ، برق شهر ، برق اضطراري و 

 15  شهر بانک  سیستم نوبت دهی
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Adaq 
  تجهیز و  اجراي شبکه  طراحی ،

 16  رضويخراسان  تاناس سپهبانک   شعبه نمونه بانک در مشهد 10سیستم نوبت دهی در بیش از 

Digi-Link  
طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري و طراحی و مشاوره برق شهر ، 

 17  پست بانک خراسان رضوي  شعبع امام خمینی و معلمبرق اضطراري 

Brand-rex  
  نگ فلزيترانکی

طراحی و اجراي شبکه کامپیوتري کلیه شعب خراسان رضوي با ترانکینگ 
  )شعبه 150بیش از ( فلزي متناسب با دکوراسیون داخلی شعب

  بانک ملت خراسان رضوي
 18  )در حال اجرا(

HP 
N.W.P 

طراحی، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري و برق اضطراري و نصب سرور و 
ISA SERVER  

 19  زاوه تربت شرکت سیمان

3M , 3Com   20  رضوي خراسان-اداره کل راه آهن   شبکه بی سیم و فیبر نوري کلیه ساختمانها، طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه 

3M , 3Com  21  سرخس -راه آهن  طراحی و نصب شبکه کامپیوتري ساختمان اداري سرخس 

R&M  
  ترانکینگ فلزي

سرپرستی کمیته امداد امام  ساختمان فیبر نوري و طراحی و نصب شبکه
 )نود 540بیش از (خمینی 

  کمیته امداد
 استان خراسان رضوي -امام خمینی 

22 

Alvarion 
3M 

3Com 

و ارتباط بی  Passiveو تامین تجهیزات  طراحی و نصب شبکه فیبر نوري
  سیم مرکز اینترنت دانشگاه با واحد ذیحسابی

  دانشگاه علوم پزشکی
 استان خراسان رضوي

23 

HP   24  رضويخراسان  اداره کل زندانهاي   دستگاه سرور 40فروش 

Alvarion 
3M , 3Com  

و بی سیم ساختمان مالی و ذیحسابی  طراحی و نصب شبکه فیبر نوري
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   )ع(بیمارستان امام رضا 
 استان خراسان رضوي 

25 

HP سرورهاي  تامین و تجهیزHP 26  ستان قدس رضويآ  فروش و ارائه خدمات پس از 

ARAZ 
تحت شبکه در )حضور و غیاب(دستگاه کنترل تردد  27فروش و نصب 

 27 اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوي  ساختمان مرکزي و ادارات تابعه

HP  سرورهاي  تامین و تجهیزHP 28 شرکت صفا طوس  و ارائه خدمات پس از فروش 

HP  سرورهاي  تامین و تجهیزHP 29  برق منطقه اي خراسان رضويشرکت   ائه خدمات پس از فروشو ار 

ARAZ  
تحت شبکه در ساختمان ) حضور و غیاب(دستگاه کنترل تردد 45نصب 

  مرکزي و کلیه ادارات و نواحی در استان خراسان رضوي
  سازمان آموزش و پرورش

 30  خراسان رضوي 

ARAZ  
در ساختمان تحت شبکه ) حضور و غیاب(دستگاه کنترل تردد25نصب 

  مرکزي و کلیه ادارات و نواحی در استان خراسان رضوي
  اداره کل فنی و حرفه اي

 31  خراسان رضوي

3Com 
Brand-rex  

Nexans 
Tiam 

 32  شرکت ایران خودرو خراسان  اجراي شبکه سالن انکس دائم سالن بدنه و سالن مونتاژ
 33  شرکت ایران خودرو خراسان  اجراي شبکه سالن تکمیل کاري
 34  شرکت ایران خودرو خراسان  تجهیز اتاق سرور سالن تحویل

HP 35  دانشگاه پیام نور خراسان شمالی  سرور و رك تامین 

Cisco   36 رضويدانشگاه پیام نور خراسان   4تامین و تجهیز سوئیچ هاي ساختمان شماره 

BrandREX  37 تربت جامپیام نور  دانشگاه  مشاوره، طراحی و اجراي شبکه ساختمان جدید دانشگاه 
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Unicom 38  جمعیت هالل احمر خراسان رضوي  طراحی و نصب شبکه ساختمان تدارکات پزشکی و داروخانه هالل احمر 

Cisco, HP فروش سرور و سوییچ Cisco 39  سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی 

ARAZ 
رات در ساختمان مرکزي و اد) حضور و غیاب(فروش دستگاه کنترل تردد 

  تابعه و صحن ها
  سازمان عمران و توسعه حریم

 40  حرم مطهر رضوي

Cisco, HP  
Tiam 

 و تجهیزات سیسکو و ارائه خدمات پس از فروش HPتامین سرور هاي
اداره کل فنی و حرفه اي خراسان 

 41  رضوي مرکز آموزش ارم

پشتیبانی و نگهداري شبکه ، سخت افزار و نرم افزار کلیه  تجهیزات   -
 42  شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد  و امنیت شبکه مپیوتريکا

Cisco 
HP 

 43 سازمان بهزیستی خراسان رضوي طراحی و پیاده سازي امنیت شبکه

HP تامین و تحویل سرور هايHP 44  خراسان رضوي کانون اصالح و تربیت و ارائه خدمات پس از فروش 

Cisco 
HP 

و تجهیزات سیسکو و ارائه خدمات پس از  HPتامین و تحویل سرور هاي
 فروش و اجراي شبکه کامپیوتري

 45  اداره کل بازرسی خراسان رضوي

3M , R&M, 
Senao 

 46  شرکت بهران فیلتر  طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري و وایرلس

3M , R&M  47  شرکت بهران قطعه  طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري و وایرلس 
Nexans, 
R&M  48  شرکت ادوات راهداري شهاب  ، سیستم حضور غیاب و سرورطراحی، تجهیز و  اجراي شبکه، شبکه وایرلس 

HP تامین و تحویل سرور هايHP 49 مجتمع تجاري پروما و ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی 
3M , 

Alvarion  
Read Line  

  طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري
  رتباط رادیویی دفتر مرکزي و کارخانهو ا

 50  شرکت کاشی فیروزه

Nexans  51  شرکت ایران خودرو خراسان  شبکه بی سیم و فیبر نوري، طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري 

HP,PLANET  دستگاه سرور  3فروشHP  پورت 24دستگاه سوییچ  20وPOE  52  اداره کل زندانهاي خراسان رضوي 

Cisco 53  اداره کل مخابرات خراسان رضوي  دستگاه سوییچ و ماژول سیسکو 3فروش 

Nexans 54  شرکت گاز استان خراسان رضوي  فروش تجهیزات شبکه 

3Com 
DIGI-LINK 

  سازمان عمران و توسعه حریم   فروش سوییچ و تجهیزات شبکه
 55  حرم مطهر رضوي

Cisco  56  ی خراسان رضوياداره کل دامپزشک  فروش سوییچ و تجهیزات شبکه 

HP,Cisco   فروش سرورHP 57  اداره کل بازرسی خراسان شمالی  و تجهیزات سیسکو 

HP  فروش سرورهايHP  58 سازمان بهزیستی خراسان رضوي 

HP   تامین سرورHP  چاپگر وHP5550 59  دانشگاه پیام نور اسفراین  و ارائه خدمات پس از فروش 

HP  تامین و تحویل سرور هايHP 60  دانشگاه پیام نور قوچان  رائه خدمات پس از فروشو ا 
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HP  تامین و تحویل سرور هايHP 61  خراسان رضوياداره کل اوقاف   و ارائه خدمات پس از فروش 
TP-LINK 
Digi-Link  62  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان  فروش سوییچ و تجهیزات شبکه 

 63  ارتش 5منطقه پشتیبانی   تعمیرات کلیه تجهیزات کامپیوتري  --- 

ARAZ  64  اداره آموزش و پرورش تبادکان  در ساختمان مرکزي نصب و راه اندازي دو دستگاه کنترل تردد 

ARAZ 65  شبکه بهداشت و درمان سرخس  در ساختمان مرکزياه اندازي  سه دستگاه کنترل تردد نصب و ر 
Nexans  

Alvarion 
 66  شرکت ایران خودرو خراسان  شبکه بی سیم و فیبر نوري، طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري 

Unicom  
  طراحی و  اجراي شبکه کامپیوتري ، برق اضطراري ، فیبرنوري و

 67  جمعیت هالل احمر خراسان رضوي  دوربین هاي نظارت تصویري کل ساختمان

Brand-Rex 
Nexans  68  یران خودرو خراسانشرکت ا  فیبر نوري طراحی ، تجهیز و  اجراي شبکه کامپیوتري و 

Brand-rex  
HP  

و پشتیبانی سخت افزاري و نرم افزاري شبکه و برق اضطراري طراحی ، اجرا 
  نصب سرور ،رك و متعلقات، با امکان ارتباط و نظارت از طریق اینترنت

 69  درمانگاه شبانه روزي فدك

Panasonic 
Cisco 

جهیزات نظارت تصویري طراحی ، پیاده سازي ، پشتیبانی و نگهداري کلیه ت
  با امکان ارتباط و نظارت از طریق اینترنت

بین المللی هاي شرکت نمایشگاه 
 70  مشهد

Alhua 
Ubiquiti 
TP-Link  

و پشتیبانی کلیه تجهیزات نظارت تصویري و طراحی، پیاده سازي 
 71  دموسسه صنعتی گوشت مشه  ارتباط شبکه بین ساختمان هاي موسسه و تجهیز اتاق مانیتورینگ

Cisco  
Legrand  

 72  دیوان محاسبات خراسان رضوي  مشاوره ، طراحی و اجراي شبکه و برق ساختمان اداري
Cisco  

Legrand  
Brand-Rex 

اداره کل فنی و حرفه اي خراسان   مشاوره ، طراحی و اجراي شبکه و فیبر نوري ساختمان اداري
 73  رضوي

Cisco  
Legrand  
Nexans 

 74  بانک توسعه تعاون  ي شبکه ساختمان سرپرستیتامین تجهیزات و اجرا

Cisco  
Nexans تامین تجهیزات و اجراي شبکه ساختمان اداري و شعبه مشهد  

شرکت چشمه نوشان خراسان 
 75  )عالیس(

  


