عصر ارتباطات بین الملل پارس کار
)International Communication Age (ICASAT

جدول شناسایی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی و حقیقی
لطفا در صورت امکان همکاری در هر یک از پروژه  /فعالیت های ذکر شده در جدول ذیل ،نسبت به انتخاب و مشخص نمودن حوزه فعالیت خود اقدام و آن را به همراه دیگر مدارک درخواستی ارسال نمایید.
(استان های مورد نظر را بوسیله قرار دادن تیک در خانه مربوطه مشخص نمایید).
مشخصات اشخاص حقوقی

□

مشخصات اشخاص حقیقی

نام ثبتی:

□

نام تجاری:

(نام مندرج در روزنامه رسمی)

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی مدیر
عامل:

مسئول:

نوع شرکت:

کد ملی:

زمینه فعالیت:

شماره شناسنامه:

محل ثبت:
شناسه ملی:
نوع مالکیت:
شماره ثبت:
شماره اقتصادی:

یزد

همدان

مرکزی

هرمزگان

مازندران

گیالن

لرستان

گلستان

کهگیلویه و بویراحمد

کرمان

کرمانشاه

قم

کردستان

فارس

امور اجرایی و پیمانکاری
امور تدارکاتی و تامین
امور طراحی ،مهندسی و مشاوره

 3-12اجرای تحقیقات بازاریابی

قزوین

 3-10توسعه و ایجاد ایده های خالق
 3-11انجام تست های میدانی (درایو تست) و سنجش کیفیت سرویس از دید مشترکین

سیستان و بلوچستان

ایجاد محتوا و تبلیغات جهت افزایش تعداد مشتریان و طرفداران از طریق رسانه های اجتماعی

زنجان

 3-7خدمات  NOC، SOC، VOCو مرکز تماس
 3-8مشاوره و ارائه سرویس های ارزش افزوده

سمنان

 3-5تامین و توسعه نرم افزارهای پورتال سازمانی ،گردش کار  CRM ،و Customer Experience
 3-6خدمات امنیت شبکه و اطالعات

خوزستان

 3-1مشاوره و نظارت بر اجرای طرحها و پروژه ها  /فعالیت ها  /عملکرد پیمانکاران
طراحی ،تولید ،مونتاژ ،ساخت و خرید و فروش تجهیزات و سخت افزار در بخش های مخابرات ماهواره ای،
3-2
رادیوئی و مایکروویو
 3-3خدمات آموزش ،پژوهش و تحقیقی
 3-4عقد قرارداد یا مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی

خراسان رضوی

 2-20تامین باطری
 2-21تامین تجهیزات انتقال صوت و تصویر ()VoIP، IP Telephony، Video Conference
 2-22تامین تجهیزات ناوبری و مخابرات دریائی و کشتی ها

خراسان شمالی

 2-18تامین ،نصب و نگهداری دکل های مهاری و خود ایستا
 2-19تامین و پشتیبانی UPS

خراسان جنوبی

2-15
( )CCTVو سیستم کنترل ورود و خروج ()Access Control System
 2-16تامین و اجرای سیستم اطفاء حریق
 2-17تامین و اجرای سیستم ارت

تهران

تامین سیستم های کنترل حفاظتی ( )Surveillance Systemشامل سیستم دوربین مدار بسته

چهارمحال و بختیاری

 2-12تامین انواع کابل  UTPو STP
 2-13خرید اقالم مستهلک از قبیل :باتری ،رک ،دکل ،آنتن ،لوازم اداری و ...
 2-14فروش و تامین تجهیزات کامپیوتری ()Team Client , Laptop , Monitor & etc

بوشهر

 2-10تامین انواع کابلهای کواکسیال ( RG-6، RG-11و  )LMR-400و هلیاکس
 2-11تامین کانکتور  BNCدر مدل های  F-Typeو N-Type

آذربایجان غربی

 2-7تامین انواع مودم روتر VSAT
 2-8تامین انواع  BUCباندهای  C، Ku، Extended Kuو ( Kaدر توانهای  2تا  60وات)
 2-9تامین انواع  LNBدر مدل های  DROو PLL

ایالم

 2-5آنتن متحرک ماهواره ای ( Flyaway، Auto Deploy، Auto Trackو )Marine
 2-6تامین انواع هاب VSAT

آذربایجان شرقی

 1-12تامین ،سرویس و نگهداری ژنراتور برق
 2-1تامین پهنای باند ماهواره ای  C، Ku، Extended Kuو Ka
تامین پهنای باند اینترنت و اینترانت از طریق محیط های انتقال مختلف نظیر کابلی مسی ،فیبرهای نوری،
2-2
رادیوئی و مایکروویو
تامین تجهیزات رادیوئی و مایکروویو شامل  ،IDU، ODUآنتن و متعلقات آنها در باندهای فرکانسی مختلف
2-3
( Licensedو )Unlicensed
 2-4تامین آنتن ثابت ماهواره ای (در قطرهای  0.9تا  8متر)

البرز

 1-9طراحی و اجرای غرفه های نمایشگاهی
 1-10تعمیر مودم ها و آنتن های معیوب VSAT
 1-11اجرای فونداسیون جهت نصب آنتن های ماهواره و یا دکل های مخابراتی

اصفهان

 1-6نصب ،راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی و ارتباطات رادیوئی
 1-7نصب ،راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی و ارتباطات مایکروویو
 1-8کلیه خدمات چاپ از جمله فالیر ،بروشور ،کاتالوگ و ...

3-9

(در صورت وجود)

 1-3انجام پروژه های مرتبط با ارتباطات و فن آوری اطالعات در حوزه مایکروویو
 1-4کلیه فعالیت های مربوط به انتقال داده ها جهت ارائه خدمات ارتباطیBroadband
 1-5نصب ،راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی و ارتباطات ماهواره ای

اردبیل

 1-1انجام پروژه های مرتبط با ارتباطات و فن آوری اطالعات در حوزه مخابرات ماهواره ای
 1-2انجام پروژه های مرتبط با ارتباطات و فن آوری اطالعات در حوزه رادیوئی

(در صورت وجود)

ردیف

تعداد پروژه  /فعالیت های مشابه در دست اقدام

نوع همکاری

عنوان پروژه  /فعالیت

تعداد پروژه  /فعالیت های مشابه انجام شده

انتخاب استانهای حوزه فعالیت در صورت توانایی انجام

