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به نام خدا
خالصه ای از سوابق و رزومه ی کاری گروه مهندسی ویستور
شکل گیری و تاسیس:
در سایه ی توجهات خداوند متعال گروه مهندسی ارتباطات نوین ویستور سال  ،1831توسط جمعی از دانش آموختگان
دانشگاه های معتبر در رشته های مهندسی الکترونیک ،مخابرات و کامپیوتر ،با نام ویستور آغاز به کار کرد .هرچند که
اعضای اصلی گروه از اوایل دهه  38با یکدیگر در زمینه های مختلف فناوری های مربوط به علوم الکترونیک و کامپیوتر به
طور مستمر همکاری داشته اند.
ایده اصلی تشکیل این مجموعه ،یکپارچه سازی و بهره برداری از دانش و تجربه ی کسب شده توسط اعضا جهت ورود به
عرصه ی  ICTکشور با رویکردی نوین بوده است .با توجه به اینکه کشور ما جزء کشور های در حال توسعه در این زمینه
محسوب می شود ،سعی داشته ایم که در کنار سایر همکاران خود ،با تکیه بر انگیزه ی باالی اعضای شرکت برای دستیابی
به دانش های نوین ،از این منظر پاسخگوی بخشی از نیاز های بازار به تکنولوژی های ارتباطی جدید باشیم.
ساختار مهندسی این شرکت سبب شده است تا بر اساس ماهیت علوم مهندسی ،فعالیت های گروه ویستور بیشتر بر تامین
زیرساخت های ارتباطی مجموعه های اداری و تجاری به عنوان بنیادی ترین نیاز هر تجارت در عصر حاضر متمرکز باشد.
در این راستا ،اعتماد جمعی از مشتریان معتبر به این مجموعه ی جوان در ابتدای فعالیت ،فرصتی را نصیب ما کرد تا ضمن
کسب تجاربی بی نظیر بتوانیم خود را در سطوح باالی صنعت  ICTکشور مطرح نماییم و از این بابت که توانسته ایم
پاسخگوی اعتماد مشتریان گرانقدرمان به شکلی شایسته باشیم به خود می بالیم.
خط مشی ویستور:
 افزایش دانش فنی و تکنولوژیکی اعضای شرکت همگام با فناوری های روز دنیا به جهت ارتقای هرچه بیشتر
کیفیت خدمات.
 ایجاد نوآوری با تکیه بر خالقیت های فردی و گروهی به منظور قابلیت رقابت با سایر همکاران ،با در نظر گرفتن
استانداردهای مهندسی موجود در این صنعت .
 ایجاد زمینه دسترسی آسان کاربران ایرانی به فناوری های روز دنیا .
 حرکت بر پایه مشتری مداری و بر مبنای دانش محوری ونیز استفاده از مشاورین و متخصصان زبده در زمینه
های مورد نیاز مشتریان و شرکت.
 ارائه خدمات و محصوالت سفارشی در جهت برآورده شدن هرچه بیشتر انتظارات مشتریان و توجه ویژه به
پیشنهادات و نظرات دریافتی از مشتریان گرانقدر شرکت در جهت ارتقای کیفیت و رضایت مندی مشتریان .
 تولید ابزارهای سخت افزاری که تسهیل کننده استفاده از نرم افزارهای تولید شرکت باشد .
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 حضور به موقع و گسترده در بازار و تالش برای تدوام حضور در بین بهترین شرکت های ارائه دهنده خدمات ICT
 و در نهایت کمک به افزایش ضریب نفوذ و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی در سطح کشورمان از طریق
آسان سازی استفاده و ارتباط میان صاحبان مشاغل و مصرف کنندگان.
تعهدات ما:
 تالش در جهت بهبود هرچه بیشتر محصوالت و خدمات.
 سرویس دهی به موقع و با باالترین سرعت ممکن.
 پشتیبانی کامل و همه جانبه و خدمات بدون قید و شرط پس از فروش و پاسخگویی در همه حال و هر زمان به
مشتریان .
 اطالع رسانی شفاف به مشتریان در زمینه تغییرات و تصمیمات شرکت و فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم با
تمامی اعضای شرکت .
 ارائه مشاوره فنی بی دریغ و در اختیار قراردادن تمامی تجربیات شرکت به تمامی مشتریان و اعزام نیروی متخصص
بنا به درخواست مشتری .
خدمات ویستور:
 طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری مبتنی بر کابل های مسی یا فیبر نوری ()LAN – WAN
 طراحی و پیاده سازی سیستم های الکتریکی وابسته به شبکه (برق اضطراری ،دیزل ژنراتور و )...
 طراحی و پیاده سازی شبکه های بدون سیم محلی و دوربرد ()Outdoor & Indoor
 راه اندازی مراکز تلفن تحت شبکه ()Voip / IPTelephony
 طراحی و پیاده سازی سیستم های پیشرفته ی نظارتی و امنیتی
 تهیه و توزیع تجهیزات شبکه از برند های معتبر
محصوالت و کاالها:
از ابتدای فعالیت این مجموعه همواره تامین تجهیزات برای انجام پروژه های اجرایی صورت می گرفته است لذا با توجه به
شناخت نسبی به دست آمده از بازار تجهیزات شبکه و شناسایی تامین کنندگان و تولید کنندگان معتبر داخلی و خارجی،
همچنین آگاهی از خواست مشتریان ،از اوایل سال  ،12فروش تجهیزات نیز در دستور کار مجموعه قرار گرفت و در این
راستا نسبت به اخذ نمایندگی برخی کاال ها و نیز ایجاد همکاری تجاری با تامین کنندگان کاالهای با کیفیت به شرح زیر
اقدام گردید:
 تجهیزات پسیو شبکه
 oنمایندگی فروش  LSکره جنوبی (کابل شبکه و تجهیزات و اتصاالت مسی و فیبر نوری)
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 oعاملیت فروش محصوالت ( Legrandکابل شبکه ،ترانکینگ و تجهیزات و اتصاالت مسی)
 oعاملیت فروش محصوالت ( Nexansکابل شبکه ،کابل فیبر نوری ،تجهیزات و اتصاالت مسی و فیبر
نوری)
 oعاملیت فروش محصوالت ( Schneiderترانکینگ ،تجهیزات شبکه ،تجهیزات و اتصاالت مسی)
 oنمایندگی فروش محصوالت البرز (ترانکینگ و متعلقات)
 oعاملیت فروش تجهیزات فیبر نوری Tramco
 تجهیزات وایرلس
 oنمایندگی فروش محصوالت IP-Com
 oنمایندگی فروش محصوالت Mimosa
 oنماینگی فروش محصوالت Engenius
 oنمایندگی فروش محصوالت Deltalink
 oعاملیت فروش محصوالت Mikrotik
شایان ذکر است که تامین تمامی تجهیزات شبکه و تجهیزات وابسته از برندهای مختلف توسط گروه ویستور امکان پذیر
می باشد.
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همکاران ویستور:
نام و نام خانوادگی

سمت

حسام خادمیان راد

مدیر عامل

عرفان معتضد

مشاور بازرگانی

سید سیاوش نوری

کارشناس فروش

نرگس رحیمی

کارشناس مارکتینگ

محمد یزدیان

کارشناس اکتیو شبکه و VoIP

محمد رمضانپور

کارشناس امنیت شبکه -برنامه نویس

علی مروستی

کارشناس شبکه های وایرلس

تحصیالت
مهندس الکترونیک و کارشناس ارشد
مخابرات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه
تهران
کارشناسی مکانیک از دانشگاه آزاد واحد
تهران شرق
متخصص اکتیو شبکه ،دوره های آزاد
کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد واحد
تهران شمال
مهندسی شبکه (دوره های آزاد) و
مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد
گرمسار

حامد محمدی

امیر حسن پور

محمدرضا چمنگرد
بهروز لیاقی

کارشناس  ITاز دانشگاه آزاد اسالمی
شهر ری
مهندسی الکترونیک از دانشگاه شهاب
دانش قم

کارشناس شبکه و سیستم های امنیتی-

مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد

سرپرست عملیات

اسالمی واحد کرج

کارشناس پسیو شبکه و سیستم های
امنیتی -عملیات
کارشناس پسیو شبکه و سیستم های
امنیتی -عملیات
کارشناس برق -عملیات

کارشناس ارشد معماری

مهندسی صنایع غذایی
مهندسی کنترل
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رزومه ویستور:
برخی از مهمترین پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی ارتباطات نوین ویستور به همراه مشخصات و نام مشتریان،
به شرح زیر می باشد:

نام مشتری
شرکت آب و فاضالب منطقه  1تهران
شرکت نرم افزاری داتین (داتیس آرین

تاریخ و محل اجرای پروژه

خدمات ارائه شده
برقراری لینک وایرلس پرظرفیت بین ناحیه

1811/11

و ستاد

تهران -نیاوران و تجریش
1811/18

برقراری لینک وایرلس پرظرفیت

تهران -خیابان آفریقا و خیابان هویزه

آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)-

خدمات مشاوره و مستند سازی شبکه و

 1811/1در حال اجرا

ساختمان موزه

سیستم حفاظتی

تهران -حرم مطهر

قشم)

1811/1
سازمان بازنشستگی شهرداری تهران-
هلدینگ میالد شهر

خدمات VOIP

تهران -میدان ونک -خیابان خدامی -پالک
84
1811/3

کارخانه جات داروسازی دکتر عبیدی

پیاده سازی لینک وایرلس کارخانه و

تهران ،جاده مخصوص کرج ،بلوار دکتر

ساختمان اداری

عبیدی ،و جاده قدیم ،خیابان نخل
1811/7

نمایشگاه بین المللی سنگ محالت -نیم ور

پوشش  Wi-Fiتمامی اماکن نمایشگاه.

آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)

پوشش  Wi-Fiمرکز تاسیسات

تهران -حرم مطهر

خدمات ارتقا و بهینه سازی لینک وایرلس

1811/7

انبار و دفتر مرکزی

تهران -پامنار و شهرک صنعتی شورآباد

لینک وایرلس ساختمان پاویون و ساختمان

1811/4

اداری

تهران -حرم مطهر

محالت -نیم ور
1811/7

شرکت صادق تجارت وحید

آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)
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1811/4
بانک پارسیان (ساختمان مرکزی)

پژوهشگاه فضایی ایران -پژوهشکده سامانه
های حمل و نقل فضایی

شرکت آب و فاضالب استان تهران

پوشش وایرلس واحد های مدیریت ،معاونت

تهران -شهرک قدس (غرب) -خیابان

و فن آوری اطالعات

زرافشان

تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه وایرلس

1811/8

تمامی اماکن ،شامل  18ساختمان و ارتباط

(در حال اجرا)

وایرلس تمامی ساختمان های مجموعه

تهران -جاده مخصوص کرج

طراحی ،تامین تجهیزات و پیاده سازی

1811/8

لینک رادیویی تهران -واوان به طول  30Kmتهران -خیابان دکتر فاطمی و شهرک واوان
1811/2

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران-

تامین تجهیزات شبکه ،خدمات پسیو شبکه

تهران -میدان ونک -خیابان خدامی -پالک

هلدینگ میالد شهر

و Voip

84

طراحی ،تامین تجهیزات و پیاده سازی

1811/2

لینک وایرلس پر ظرفیت ساختمان های

تهران -ولنجک -مجتمع توچال

شرکت تله کابین توچال

اداری
1811/2
شرکت دامون فر (دفتر مرکزی)

بهینه سازی و توسعه شبکه LAN

شرکت مارون مکانیک (دفتر مرکزی)

طراحی و پیاده سازی شبکه LAN

تهران -خیابان ولیعصر -برج سپهر ساعی

طراحی و پیاده سازی ارتباط وایرلس تمامی

1815/12

اماکن کارخانه

کرج -میدان استاندارد -جنب خط راه آهن

تهران -بلوار میرداماد -بازار بزرگ میرداماد
1811/81

شرکت تراورس ایران

1815/11
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

طراحی و پیاده سازی ارتباط وایرلس مرکز

تهران -خیابان شیخ بهایی  /شهرک شهید

فاوا با خوابگاه دانشجویی

محالتی
1815/18

شرکت تهران جنوب

حرم مطهر حضرت امام (ره) -دفتر تولیت

طراحی و پیاده سازی شبکه LAN

تهران -میدان ونک -خیابان شهید خدامی

طراحی و اجرای لینک وایرلس ارتباط با

1815/1

ساختمان اداری

تهران -حرم مطهر

1

1815/1
پژوهشگاه سامانه های حمل و نقل فضایی

خدمات مشاوره و طراحی پوشش وایرلس

تهران -بزرگراه فتح -شهرک دانش-

 Indoorتمامی ساختمان ها

خیابان جهاد
1815/3

بانک مهر اقتصاد -سرپرستی استان گلستان

بانک مهر اقتصاد -معاونت ICT

طراحی و پیاده سازی لینک رادیویی شعب

استان گلستان -گرگان -خیابان ولیعصر

خدمات پشتیبانی و اصالح لینک

1815/7

 Backhaulمایکروویو با شعبه مرکزی

تهران -خیابان زرتشت و خیابان پاسداران

خدمات اکتیو شبکه -پشتیبان گیری و باز
شرکت فوالد آذربایجان

یابی اطالعات ،ارتقا سرویس های تحت

1815/1

شبکه ،انجام تست نفوذ و تنظیمات امنیتی

آذربایجان شرقی -میانه -کارخانه شرکت

شبکه ،راه اندازی سرویس اکانتینگ و

فوالد آذربایجان

مانیتورینگ شبکه

شرکت صنعتی شوفاژکار -کارخانه

بیمه سامان -شرکت سامان زندگی

خدمات مشاوره و تامین تجهیزات پسیو

 5و 1815/1

شبکه فیبر نوری و ملزومات بستر سازی

قزوین -تاکستان -جاده قدیم ابهر -جنب

زیرساخت شبکه.

کارخانه فوالد قزوین -پروژه شوفاژکار

تامین تجهیزات و راه اندازی شبکه داخلی و

1815/5

تلفن سانترال

تهران -خیابان فتحی شقاقی -پالک 15
1815/5

دبیرستان عالمه حلی پاسداران

تامین تجهیزات پسیو و اکتیو شبکه

تهران -خیابان پاسداران -خیابان گلستان
دهم

مرکز فرهنگی تحقیقاتی غذای سالم

انبار مرکزی ( Faber Castellشرکت
دامون فر)

شرکت تاکسی رانی آتیه تاکسی

طراحی ،تامین تجهیزات و پیاده سازی

1815/5

شبکه  Passiveو سیستم نظارت تصویری

تهران -خیابان انقالب -چهار راه فلسطین-

تحت شبکه

شماره 1182

بهینه سازی و خدمات نگهداری شبکه

1815/4

کامپیوتری  Passiveو سیستم نظارت

احمد آباد مستوفی -میدان پارسا -خیابان

تصویری تحت شبکه

انقالب -پالک 41

تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه
Passive

1815/8
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تهران -خیابان شهید مفتح -باالتر از
خیابان مطهری -کوچه دوم -پالک 3

شرکت پخش ممتاز -انبار رشت

تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه

1815/2

کامپیوتری ، Passiveسیستم نظارت

رشت

تصویری ،سیستم اعالم حریق و اعالم سرقت
تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه
شرکت پخش ممتاز -انبار ارومیه

کامپیوتری  ،Passiveسیستم نظارت

1815/8

تصویری ،اعالم سرقت و ارتقای سیستم

ارومیه

اعالم حریق
شرکت پخش ممتاز -انبار تبریز

تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه

1815/8

کامپیوتری  Passiveو سیستم نظارت

تبریز

تصویری
1814/12
شرکت پارس صنعت (دفتر مرکزی)

تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه

تهران -بلوار کشاورز -خیابان فلسطین-

کامپیوتری Passive

کوچه اردشیر
1814/12

شرکت بازرگانی ایران (نماینده سونی در

تامین تجهیزات و پیاده سازی شبکه

تهران -خیابان جمهوری اسالمی-

ایران)

کامپیوتری Passive

ساختمان هالکو

خدمات نگهداری دیتا سنتر

1814/11

(آرایش رک ،کد گذاری ،مستند سازی)

تهران -میدان پونک -بلوار همیال

طراحی ،تامین تجهیزات و پیاده سازی

1814/1

شبکه کامپیوتری کابلی ،وایرلس و سیستم

تهران -بزرگراه جناح -بلوار شهید گالب-

نظارت تصویری

پالک ( 18دفتر مرکزی)

توسعه و بهینه سازی سیستم نظارتی و

1814/1

امنیتی

شهرقدس -بلوار انقالب -خیابان شهرداری

شرکت حفاری شمال

شرکت دیبا تجارت خاورمیانه

شرکت پخش ممتاز (انبار مرکزی)

1814/3
موسسه آموزشی پارسه

شرکت دارو پخش

خدمات بهینه سازی سیستم صوتی و

تهران -خیابان توانیر -کوچه هومان-

تصویری اتاق کنفرانس

پالک2

مشاوره و طراحی ارتباط وایرلس دفتر
مرکزی ،دفتر پخش و انبار مرکزی

1814/3

3

تهران -خیابان ولیعصر -خیابان بابک
بهرامی
1814/7
شرکت آدورا طب (انبار مرکزی)

توسعه و بهینه سازی زیرساخت شبکه

شهر قدس -بلوار انقالب -خیابان صنعت
یکم
1814

شرکت پخش دارویی ممتاز (ستاد)

تامین تجهیزات شبکه و قطعات کامپیوتری

تهران -خیابان وزرا -کوچه چهاردهم-

مورد نیاز

پالک 5
1814/5

شرکت مدیریت انرژی داریان

توسعه زیرساخت شبکه کامپیوتری

تهران -خیابان یخچال -خیابان کی نژاد-

ساختمان ستاد

نبش کوچه ی قریب
1814/8

شرکت خدمات بیمه ای دور اندیشان توانا

راه اندازی وب سایت پویا

تهران -خیابان ستارخان
1818

طراحی -اجرا و پشتیبانی سیستم

تهران -خیابان آفریقا -دفتر مرکزی شرکت

دوربینهای مدار بسته تحت شبکه

بیمه سرمد

گروه طراحی و معماری ایفا نما

راه اندازی وب سایت پویا

1814

سازمان منطقه آزاد ماکو

اجرای شبکه Passive

شرکت بیمه سرمد

1818
تهران -خیابان وزرا -دفتر سازمان منطقه
آزاد ماکو
طراحی ،تامین تجهیزات و اجرای شبکه
صندوق قرض الحسنه پرستاری امام جواد
(ع) (سخاوت)

 ،Passiveدوربین های مدار بسته تحت

1812

شبکه Voip ،و برق اضطراری

تهران -خیابان اسکندری -ساختمان ستاد

شامل  11طبقه ،بیش از  14888متر کابل

مرکزی صندوق قرض الحسنه سخاوت

کشی و حدود  588نود شبکه

شرکت پترو امید آسیا

طراحی و اجرای شبکه ،Voip ،Passive

1811

برقراری ارتباطات رادیویی مورد نیاز ،پوشش

تهران -خیابان یخچال -ساختمان ستاد

کامل  Wirelessساختمان

پروژه فاز  8میدان نفتی دارخویین

1

شامل  5طبقه ،بیش از  1888متر کابل
کشی و  228نود شبکه
1811
شرکت مدیریت انرژی داریان

خدمات تخصصی نگهداری و توسعه شبکه

تهران -خیابان شهید خدامی -ساختمان

Passive

دفتر مرکزی شرکت پترو امید آسیا
1812

شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش

اجرا و نگهداری شبکه Passive

تهران -خیابان شهید خدامی -ساختمان
دفتر مرکزی شرکت پترو امید آسیا

شرکت ارتباطات راهبردی پیام گستر

طراحی و راه اندازی بخش توزیع اینترنت پر

 1818تا 1811

سرعت بیسیم ( )WISPشرکت پیام گستر با

تهران -خیابان گاندی (دفتر و سایت

نام " پیام نت".

مرکزی پیام نت)

مکان یابی و اجرای  4پاپ سایت در تهران و

تهران -خیابان تهران نو (پاپ سایت شرق

شهر جدید پردیس به منظور توزیع اینترنت.

تهران)

به همراه برقراری بیش از  41لینک رادیویی.

بومهن -شهر جدید پردیس (شامل دو پاپ

مدیریت  3ماهه بخش توزیع اینترنت شرکت

سایت توزیع)

مذکور توسط مهندس خادمیان.
فروشگاه های زنجیره ای آوات

طراحی ،اجرا و نگهداری شبکه ،سیستم

1812

دوربین های مدار بسته (آنالوگ) ،برق و

تهران -خیابان فرشته -خیابان آقابزرگی

تلفن
1812
شرکت بیناس بایا انرژی

موسسه حقوقی ملت

خدمات فوق تخصصی اجرا و نگهداری برق

تهران -خیابان مالصدرا -پالک-82

صنعتی و سیستم برق اضطراری

ساختمان مرکزی شرکت بیناس انرژی

طراحی و راه اندازی شبکه

از  1831تا کنون

طراحی وب سایت

تهران -خیابان آیت اله کاشانی

پشتیبانی خدمات صورت گرفته
شرکت تحلیلگران بارکد آسیا

مجری و پشتیبان امور شبکه ( &Passive

از  1818تا کنون

 )Activeبه صورت حضوری و غیر حضوری

مراکز مختلف

به عنوان شرکت همکار
فروشگاه های زنجیره ای سالم زندگی
شرکت بیمه امید

خدمات  Activeشبکه و نگهداری سیستم

از  1811تا کنون

دوربین های مدار بسته (آنالوگ)

تهران -میدان هفتم تیر

راه اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه

1811

18

تهران خیابان آفریقا -خیابان تابان غربی-
دفتر مرکزی بیمه امید
1811
شرکت ارجان سازه پردازان

آموزشگاه زبان پیمان

راه اندازی وب سایت

تهران -خیابان گاندی

راه اندازی وب سایت ،سیستم ارسال پیام

از  1831تا کنون

کوتاه.

تهران -تهرانپارس -بین چهار راه رشید و

پشتیبانی و نگهداری سیستم دوربین های

تیر انداز -ساختمان پیمان

مدار بسته (آنالوگ)
نمایندگی  8213بیمه ایران

اجرای سیستم دوربین های مداربسته

1831و 1818

(آنالوگ) ،راه اندازی سامانه ارسال پیام کوتاه

تهران -خیابان ستارخان -چها راه خسرو
1831

مجموعه شرکت های گروه دایا -شرکت دایا
زمان سنج

راه اندازی وب سایت

تهران -خیابان آفریقا -خیابان دستگردی-
ساختمان دایا سیستم
1818
تهران -خیابان آفریقا -خیابان دستگردی-

مجموعه شرکت های گروه دایا -دایا پرستیژ

راه اندازی وب سایت

مجموعه شرکت های گروه دایا -فروشگاه

پشتیبانی و نگهداری سیستم برق تمامی

از  1818تا 1818

های زنجیره ای خانه و آشپزخانه

فروشگاه های استان تهران

استان تهران

ساختمان دایا سیستم

****
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