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 :ت ينه فعالميز
 اتوماسيون اداریو IT پشتيبانی  در کليه امور  ومشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت  

 ( و انتقال تصوير IP -)دوربين مداربسته آنالوگ  سيستم های نظارت تصويری و حفاظت پيرامونیپشتيبانی  ومشاوره ، طراحی ، اجرا 
 (UPSامور ذخيره و تامين برق اضطراری )  مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت ، پشتيبانی  در

 ( VOIP-سانترال ) آنالوگ  و ديجيتال –های تلفن داخلی سيستم پشتيبانی   و راه اندازیمشاوره ، 

  سازمانی و همچنين وب سايتهای شخصی و شرکتی و... -پرتال های اداریپشتيبانی  و طراحیمشاوره ، 
 مشاوره و برنامه نويسی انواع نرم افزارها به سفارش مشتری و...

 و سرورهای مجازی و اختصاصی پسوند های مختلفبا ثبت دامنه هاستينگ و ميزبانی ونيز ارائه انواع خدمات 
 لينک  های مخابراتیبرقراری و ايرلس و پهنای باند اختصاصی  و  ، +ADSL 2ارائه خدمات اينترنت پر سرعت

 چهارواحد طبقه سوم  مجتمع زيتون ، ، روبروی اداره تعاون روستايی طالقانی شرقی، گنبد کاووس ،: گنبد مرکزیآدرس دفتر

 ،طبقه دوم واحد چهار2آموزش و پرورش،کوچه مساوات ، ساختمان شقايق  گنبد کاووس ، طالقانی شرقی، روبروی اداره: پينارآدرس 

 01، واحد  282، بلوار آفريقا ، خيابان شهيد دستگردی ) ظفر( ، جنب بانک کارآفرين ، ساختمان تهران  آدرس دفتر تهران :
 

رتباط گلستان نمايندگی رسمی کليه محصوالت شبکه  ا  وهمچنينمتا آلمان در استان گلستان  ديتاشين وشرکت پارس 

توماسيون سيتکس فروشنماينده  های آلجا و  upsنماينده فروش ا  ميباشد.  گلستان در استان وپردازش تردد سيستم های 
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 نـگـاه : يکدر  شرکت پارس ارتباط گلستان -0

تاسـيس گرديـد و  بـا بـه کـارگيری کارشناسـان مجـرب در حـوزه فـن آوری اط عـات و  8811در سـال شرکت پـارس ارتبـاط گلسـتان 

امپيوتری و کــ فعاليــت خـود را در زمينــه مشـاوره ، طراحــی ، اجـرا، نظـارت و نگهــداری انـواع شــبکه هـای و اتوماسـيون اداری ارتباطـات

در بهبـود سـرعت و امنيــت  ( BestPerformanceه راه حلهـای مفيـد )ئـمخـابراتی متمرکـز نمـود و بـا اجـرای پـرو ه هـای معتبـر و ارا
ــای بزرگــی را  ــرو ه ه ــار اجــرای پ ــوده و افتخ ــه ، ســربلند ب ــای صــورت گرفت ــابی ه ــای مشــتريان ، در ارزي ــب در اســتان شــبکه ه کس

شـبکه ، پسـيو واکتيـو و همچنـين سـابقه فـروش تجهيـزات  ICTيران اين شـرکت بـا سـابقه مـداوم در بخـ  فنـی و مهندسـی مد.نمايد

ــعار صــنعت از چهــره هــای شــناخته  ــاکنون بــا شــرکتهای مطــر  در زمينــه  منطقــه ITشــده و تــأثير گ ــی باشــند، کــه ت مشــلول  ITم
 خدمت گزاری و ارائه خدمات به مشتريان گرامی بوده اند.

ارائـه توسط شـرکـت  سرويسها - 8 قـابـل   :و خـدمـات تـخـصـصـی 

  مشاوره در زمينه کليه پرو ه های مرتبط با فناوری ارتباطات و( اط عاتICT) 

 اتوماسيون اداری شامل: جامع ارائه سيستمهای 

  متعدد تلعيه و سلف غعاخوری ،شامل سيستم رزرو تلعيه ،تحويل ،افزاي  اعتبار با امکاناتاتوماسيون جامع         

 اتوماسيون حضور وغياب و کنترل تردد شامل سيستمهای اسکن چهره ، کارتخوان بدون تماس ،اثر انگشت و...        
 )تصحيح تست و آمار، نظرسنجی وبرگزاری آزمون با قدرت تشخيص دست خط مبتنی بر اسکنر(  SOMRسيستم های          

 انیسيستم های نوبت دهی هوشمند  و کيوسک های اط ع رس        
 طراحی ، پياده سازی و نظارت بر راه اندازی مراکز داده (Data Center)و تأمين نرم افزارها و تجهيزات 

 ( UPSسخت افزاری مورد نياز شامل سيستم های برق رسانی بدون وقفه )           

  طراحی و اجرای انواع اطاق های کنترل مرکزیCONTROL ROOM 

  ارائه انواع سرورها وSTOREGE هاو پشتيبانی توسط کارشناسان با تجربه 

  و...( های ديواری،ايستادهشبکه ) سوئيچ ، انواع رکارائه انواع تجهيزات اکتيو و پسيو 

  طراحی و اجرای( پرو ه های مخابراتی، شبکه های محلی LAN & WAN ( و شبکه های بی سيم )Wireless) 

 شبکه انواع تعميرات تخصصی دستگاههای مرتبط با 

  شناخت ، امکان سنجی و تهيهRFP  برای شرکت ها و سازمانهای مختلف 

  راه اندازی انواع سوئيچها و روترهای سيسکو توسط متخصصين CCNP,CCIE. 

 باقابليت انتقال تصوير آنالوگ وديجيتال انواع سيستم های مدار بسته و نظارت, کنترل سيستمهای ارائه 

 ويدئو کنفرانس (Monitoring System )    
 و دستگاه های رايانه ای های کابلی و بيسيم و سيستمهای مدار بسته نگهداری تجهيزات شبکه ،تعميروپشتيبانی فنی 

 برنامه نويسی و اجرای پرو ه های نرم افزاری و سخت افزاری به سفارش مشتری 

 طراحی و ارائه انواع پرتال و وبسايت های اداری،شرکتی و شخصی 
 ثبت دامين و ميزبانی وب بر روی سرورهای قدرتمندامل ارائه خدمات هاستينگ ش 

  ارائه نرم افزارهای ارسال و دريافتSMS با امکانات ويژه 

  ( ارائه سيستمهای ذخيره انر ی UPSو ) )تامين تجهيزات جانبی )ارائه وياتعويض باتری ها 

 سرعت پر اينترنت خدمات ارائهADSL 2 +، مخابراتی های  لينک برقراری و  اختصاصی باند پهنای و ايرلس و 

 : پارس ارتباط گلستانانسانی شـرکت  ترکيب نيروی -4

لی داشته و از تخصص های مختلف نرم افزار ، سخت افـزار و شـبکه از قبيـل برنامـه نويسـی ،  پرسنل اين شرکت تحصي ت عا ۰۹%ي  از ب
و راه اندازی شبکه و مديريت پرو ه ، برخوردارند . البته استراتژی مجموعـه بـر  طراحی وب ، کنترل پرو ه و کيفيت ، ارتقاء سخت افزار، نصب

استفاده از مشاورين مجرب شامل اساتيد دانشگاه ها و مدرسين مراکز مهم فنی و مهندسی کشور به منظور آموزش ، ارتقـاء و بـه روزنگهـداری 

 می باشد .دان  و مهارت کادر مديريتی ، فنی ، اداری ، بازرگانی و فروش 

 



 مهارتهای کارشناسان شرکت :

 تجربه کار تيمی در پرو ه های بزرگ.  -

 سال برای کليه پرسنل. 2ميانگين تجربه حدود  -
 .ICTتسلط تمامی پرسنل شرکت به مهارتهای هفت گانه   -

 MICROSOFT,HP,CISCOکارشناسان مجرب دارای مدرک   -

 MESHو روتینگ در شبکه های   MIKROTIKکارشناسان مجرب سیستمهای  -

 

 تری و شـبکه :مپيوازات کجهيانواع سرورها و ت هيه و تامينت -۵

از بدو تأسيس درحوزه تهيه ، تأمين و توزيع سخت افزارهای کامپيوتری و تجهيزات جانبی و شبکه فعاليت  پارس ارتباط گلستانشرکت   -

داشته است و در حال حاضر با توجه به سياست های ک ن اتخاذ شده و با توسعه فعاليتهای بخ  بازرگانی حضور خود را در بازار رايانه و 

 و توانايی ارائه خدمات ذيل را دارد : تجهيزات سخت افزاری پررنگ تر نموده است

  تهيه ، تأمين ، نصب و راه اندازی انواع سرورهای مرکزی با برندهای معتبر از قبيلDELL  ،HP  ،SUN ،
IBM،SUPERMICRO ( و ارائه راه حل های جامع انتخاب انواع سرورSERVER SIZING ) 

  تأمين ، ارئه ، راه اندازی ، نگهداری و مديريت انواع( تجهيزات فعالActive( وغيرفعال )Passive  ، شبکه از قبيل انواع سوئـيچ )      

 CISCO ,FOUNDRY HP ,EXTREME, SIEMON.با برندهای سرشناس و معتبر از قبيل  …، رک ، پچ پنل و  UPSروتر،
,HYPERLINE, ,NEXANS, 3COM, R&M, D-LINK-  PLANET و…. 

  ( مشاوره ، طراحی ، تأمين و ارائه سخت افزارها و نرم افزارهای پايه و نصب و راه اندازی مراکز دادهDATA CENTER با )

 TIA942رعايت دقيق استاندارد .
  ( تأمين و ارائه راه حل های جامع و نوين جهت انتخاب تجهـيزات ذخيره سازیSTORAGE SOLUTION ) 

  ارائه ، نصب ، راه اندازی و پشتيبانی انواع نرم افزارهای پيشرفته و خاص جهت کاربردهای مختلف سرور وBACK UP  گيری از
 …, RSA ,NETSUPPORT,HP OPENVIEW,OSقبيل 

 

 :ريزی شرکت پارس ارتباط گلستان  اهـداف و برنامه -0

 …درحوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، بانکداری ، شهرداری ، علمی و  ITبا توجه به افزاي  روزافزون استفاده از سيستم های مبتنی بر 

برنامه بلند مدتی را بر پايه دان  و تجربه  پارس ارتباط گلستان، شرکت  ITCاهميت رشد علمی و کاربری شرکت های فعال در صنعت 

نموده که دربرگيرنده اهدافی بلند مدت و جمعی است که اميد است با همدلی و اتحاد و استفاده از انتقادات و  کارشناسان خود تدوين
پيشنهادات مشتريان گرامی و همچنين همکاران محترم ، هر روز در جهت دستيابی به اين اهداف  مسيری را طی نماييم تا بتوانيم سهمی 

و رقابت با کشورهای مطر  دنيا دراين زمينه  ITيزمان در جهت دستيابی به تکنولو ی روز اندک در جهت پيشرفت و موفقيت کشور عز
 داشته باشيم .

 

 

 

 

 



 : شده است پياده سازیطـراحی و  ما توسط کارشناسانکه شرکت  پرو ه های برتربـرخـی از  يستل

 

 بيمارستان خصوصی برزويه کارگزاری بورس الوند تهران بانک کارآفرين شعبه گنبد فرمانداری گنبد کاووس

 بيمارستان دکتر بسکی شرکت صادرات سنگ آورد تهران مجمع امور صنفی گنبد   شهرداری گنبد

 بيمارستان شهدا  خريد و فروش آن ين آی ماشين تهران مرکز بهداشت گنبدکاووس ميدان ميوه و تره بار گنبد

 قافی قلعه صنعتی کشتارگاه مرکز فروش حيوانات خانگی پتيا تهران اداره آموزش و پرورش گنبد  دانشگاه آزادگنبد کاووس

 صنايع لبنی افتخار گلستان فوالد گستران هرمزگان کارخانه نورد مرکز آت  نشانی گنبد کارخانه توليد نورد فوالد گلستان

 لبنی همت شيرصنايع  معدن سنگ صادراتی رويال دهبيدشيراز دانشگاه دولتی گنبد دانشگاه غير انتفاعی شمس

 صنايع لبنی شبنم ک له شرکت بازرگانی جواهری گنبد ) رنا( دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتی گنبد مرکز فنی و حرفه ای گنبد
 مجتمع فوالد عظيمی شرکت تخته شهيد باهنرگرگان دانشگاه فرهنگيان گرگان اداره تعاون روستايی مينودشت

 شرکت فتح ياوران شهرستان قم گروه کارخانجات معقولی )مقاومت بندر( دانشگاه غير انتفاعی شرق گلستان اداره تعاون روستايی گاليک 

 شرکت توليد کود آلی شيبار قم کارخانه توليد عايق سفيد بام کرمان شهرداری نگين شهر مينودشت مهندسی و فنی دانشکده

 شرکت ستاره پ ستيک تهران آهنکاران سيستان و بلوچستاننورد فوالد  شهرداری ک له مديريت امور عشايری گنبد

 نمايندگی دانيال يدک اي م آلي  -شرکت صنايع لبنی ستاره ط يی گنبد دام امور خدمات مکانيک خاک گلستانآزمايشگاه 

 

 

 برخی از مشتريان ديگر :

شرکت تعاونی فرهنگيان گنبد ، دانشگاه علمی شرکت کشت و صنعت گلچشمه ، شرکت پخ  سراسری شيرين عسل ،،  کارخانه پی بتن گرگان

نمايندگی  ،فروشگاه کاالی خانواده فواد،  هايپر هاوش ، بافه سيم گلستان ،  ،شيمی کيميا پژوهان خاور  کارخانهشرکت بانيار ،کاربردی علی آباد ، 

کارخانه خوراک شرکت آرد آق ق  ،،  گلستان کارخانه خوراک دام وطيور آرتان دانهقلو ، قره چما –نمايندگی سايپا  ،مراوه تپه ايران خودرو غراوی 

شرکت بازرگانی امانپور ، شرکت بازرگانی عمران کارخانه خوراک دام وطيور آلتن دانه صحرا ،شرکت عابد خزر ، ، ) به چينه(سدام وطيوروشمگير قابو

روغن کارخانه مرکز واکسيناسيون اترک ، ،  )کامزيت( کارخانه سفيد دانهشرکت دشت گلستان ، ،شرکت خوراک دام و طيور زرين دانه  خودرو ،

،  ، کارخانه فريدگنبد صحرا گرگان کارخانه توليد قطعات و ماشين سازی مسعودی ، کارخانه لوله بتن،ط ی سفيد گنبد ، کارخانه هوا صنعت کشی 

کارخانه انجماد مهدر کارخانه پ ستيک سازی قليچی ،هنرستان حرفه ای سيد قطب ، ر مينودشت ، هتل قص دبيرستان نمونه دولتی بقية اله اعظم ،

 _مجموعه تفريحی  ،وتوليد شيشه دوجداره و يونوليت سبک بنای گلستان ، کارخانجات گروه صنعتی کاظمی upvcکارخانه توليد  ،بندرگز کاسپين

کارخانه خوراک دام و طيور شرکت جبال گلستان ، ،کارخانه توليد ماکارونی نسيم گوهر کارخانه توليد تشک خوشخواب جزيره ،  ورزشی خانه گنبد ،

کارخانه هيئت بيليارد گنبد ، دام و طيور آرين رشد کار گرگان ،شرکت خدمات و تشريفات مجالس تحفه ، کارخانه توليد مکمل های دارويیتايماز ، 

  کرمان ، کارخانه توليد شيشه دو جداره پلی تيسروناک  -الت کشاورزی سندان ،کارخانه مانی پ ست ،کارخانه صنايع لبنی فروغ دام توليد ماشين آ

صادراتی رنگ آق رنگ ،کارخانه _گلستان ، صنايع توليدی  آلدی(،کارخانه توليد سنگ های مصنوعی گلنمای)کارخانه توليد و بسته بندی بيژن گنبد

شرکت سهام و کارخانه روغن موتور رهروان ، کارخانه توليدسنگ گرانيت شمال ،  ،ازی بناور ،شرکت حمل و نقل بين المللی راد کار بار ماشين س

عمرانی اترک بتن ،شرکت مهندسی توان تابلو گلستان ، خوابگاه _بورس نوين سهم قابوس ، کارخانه توليد پودر روی آموده ، شرکت راه سازی 

شرکت معماری وتوليد وي های پي  ساخته نگين برج گنبد ، کارخانه صنايع لبنی سالم اونی چند منظوره پديده ، مدرسه فوتبال اميد ، تع ،هجرت 

 ،آموزشگاه موسيقی چنگ آموزشگاه موسيقی شباهنگ،،شرکت شايان گلستان، (کاووسی)لبن ،  سايت استاد نوريان ،آموزش پاراگ يدر گلستان 

شرکت اکوين  خاورميانه، شرکت آريا طيورشرکت آزما صنعت ايمن گرگان ، آزانس مسافرتی ممتاز گشت ،  ،گنبدشرکت آی نور شرکت قابوس آجر،

پرده سراس  ، ، ،تاالرو رستوران برترجوجه ايرانيانشرکت مهندسی و طراحی داخلی برادران طيار شرکت سوين پروفيل ،کلبه گل اسد ، ،پروفيل

شرکت شايان پ ستيک ،موسسه آموزش مجازی دانا، شرکت دشت شرکت نوشين صنعت گلستان ، ،شرکت بازيافت پ ستيک ترکمن صحرا،  شايان

بتن ،شرکت فنی مهندسی الکترو رعد گلستان ،  هيرکان،شرکت  مارال -گلستان ،مزرعه پرورش اسب آوری ،شرکت صنايع غعايی تحسين گلستان

مرغداری ، تام تک  شرکت ساختمانی ساختمانی انشعات، شرکتشرکت شي ن برنج ، نمايندگی کاله ،، ای توسعه دان   موسس آموزش فنی و حرفه



شرکت انبوه سازان شرکت گالوانيزه ممتاز گنبد ، ،  احمدی شرکت ساختمانیشرکت فيروزه نگار گلستان ، دکتر اسد زاده ، عباد گلستان ، 

خوابگاه ، آخوندی ، شرکت آجر پارميس ، صنايع غعايی قره وی ، شرکت فنی مهندسی فن و صنعت ، کارخانه يونوليت نوين فوم  -دايان ساختمانی

، S&Fگالری شب ، گالری  ، گلستان کارخانه کاسپين کودشيرينی سرای بنيامين ، شرکت تصفيه آب کاسپين ، دختران و پسران دانشگاه گنبد ، 

 ... و،شرکت ميانکاله گلستان ندر، شرکت آتين ابر آريا بفروشگاه تانيا مال ، شرکت لوله های پلی اتيلن مقاومت  سيسات بشارتی فر ،مرکز تخصصی تا

 


