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رزومه شبکه تکوین

اندیشه برتر

شرکت شبکه تکوین اندیشه برتر – شتاب

ویرایش دوم

WWW.TAKVINCO.IR | @takvinco

مشخصات حقوقی شرکت
نام شرکت:

شبکه تکوین اندیشه برتر

نوع شرکت:

مسئولیت محدود

شماره ثبت:

342236

کد اقتصادی:

411347788714

تاریخ تاسیس:

1387/11/12

تلفن تماس:

021-41335

فکس:

021-88174274

وبسایت:

www.takvinco.ir

آدرس ایمیل:

info@takvinco.ir

کدپستی:

1555815834

اینستاگرام :

@takvinco

تلگرام:

@takvvin

لینکدین:

https://www.linkedin.com/company/69533936

آدرس پستی:

تهران ،سیدخندان ،ابتدای سهروردی شمالی ،کوچه مهاجر،
پالک  ،4واحد11

اعضای هیئت مدیره:
پیام احدی

علی اکبر جهانبخت

مدیر عامل

رییس هیئت مدیره

شرکت شبکه تکوین اندیشه برتر با سابقه طوالنی در زمینه اجرای طرح های شبکه کابل فیبر نوری و ارائه راه حل
های جامع مخابراتی و ارتباطی تالش خود را در مسیر تامین خواسته ها و نیاز های مشتریان مصروف داشته است .لذا
با پیش بینی آینده و گسترده شدن دنیای ارتباطات بر آن شدیم همکاری گسترده خود را به عنوان نماینده این زمینه
با برند های پیشرو در صنعت مخابرات دنیا  ،ادامه دهیم.
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لیست خدمات:
✓

تولید انواع کابل فیبرنوری

✓

تولید انواع پیگتیل و پج کورد فیبرنوری

✓

تامین ادوات پسیو مانند انواع آداپتور انواع مفصل و باکس فیبرنوری ATB/ TB/ FAT

✓

تامین ادوات اکتیو فیبرنوری مثل :انواع ماژول  OLT, ONT, ONU ،SFPو ...

✓

آموزش و برگزاری دوره های آموزشی حوزه فیبرنوریFTTx & GPON ،

✓

طراحی ،مشاوره و اجرای شبکه های FTTH, VoIP, IPTV

✓

طراحی مشاوره و اجرای خدمات شبکه های WAN

✓

فروش تجهیزات شبکه ،فیبرنوری ،مخابراتی

✓

نصب و راه اندازی خطوط  SIPترانکMPLS ،

✓

تامین تجهیزات و ارائه راهکارهای فناوری اطالعات و فعالیت در حوزه طراحی ،تامین ،پیادهسازی ،مشاوره ،نگهداری و راهبری شبکه های کامپیوتری
و فیبرنوری با تکیه بر تکنولوژی های روز دنیا

✓

ارائهدهنده راهکارهای فناوری اطالعات به سازمانهای بزرگ با اولویت دادن به موسسات مالی و بانکی ،بیمه ،بورس ،خودرو ،سالمت و انرژی

✓

بازرگانی و پخش محصوالت و قطعات درصنعت فناوری اطالعات

ارزش ریالی دالری فروش سه سال اخیر شرکت
سال

ارزش دالری معادل

ارزش ریالی

97

2M$ 280,000,000,000

98

2M$ 350,000,000,000

99

1.8M$ 440,000,000,000

تعداد پرسنل مشغول بکار مستقیم و غیر مستقیم شرکت:
•

تعداد شاغلین این شرکت بطور مستقیم  25نفر که  10نفر پرسنل تولید و  15نفر پرسنل اداری میباشند.

•

 40نفر نیروی متخصص که به شکل پروژه ای در خدمات اجرایی این شرکت فعال میباشند.

•

تعداد شاغلین این شرکت بطور غیر مستقیم شامل نمایندگان فروش و پرسنل انها  180نفر ارزیابی میگردد.
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افتخار همکاری با:

اداره پست

شرکت کندوان تجارت پارسیان

شرکت داده گستر عصر نوین

اداره کل امور مالیاتی

شرکت گاز استان تهران

شرکت رایانه سازان ارتباطات فوق نوین

اداره کل تامین اجتماعی

شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا

شرکت سیمان اکباتان

اداره کل ثبت احوال

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
ایران

شرکت شکوفا منش

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

کمیته امداد امام خمینی

شرکت شهرک های صنعتی

اداره کل کتابخانه ها

شرکت آریا دیزل

شرکت فن آوران کارت

بانک اقتصاد نوین

مدیریت مخابرات

شرکت فناوری اطالعات برین رسانه

بانک سرمایه

مرکز بهداشت

شرکت کاربر محور ببر

بانک صنعت و معدن

شرکت داده گستر عصر نوین

شرکت کارگزاری بانک انصار

بانک قرض الحسنه رسالت

شرکت رایانه سازان ارتباطات فوق نوین

شرکت کارگزاری بانک مسکن

بانک قرض الحسنه مهر ایران

شرکت سیمان اکباتان

شرکت آریا رسانه تدبیر

بانک کشاورزی

شرکت شکوفا منش

شرکت آهن و فوالد ارفع

بانک ملی

شرکت شهرک های صنعتی

شرکت بهمن موتور

بانک مهراقتصاد

شرکت فن آوران کارت

شرکت پایا بسپار آریا

پرداخت الکترونیک سامان

شرکت فناوری اطالعات برین رسانه

شرکت پخش تجارت گستر بیستون

دانشگاه فنی و حرفه ای دختران خرم آباد

شرکت کاربر محور ببر

شرکت پخش فراورده های نفتی

دانشگاه کوثر

شرکت کارگزاری بانک انصار

شرکت پرداخت اول کیش

سازمان برنامه و یودجه

شرکت کارگزاری بانک مسکن

شرکت توسعه مدیریت راهبردی امین

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شرکت کندوان تجارت پارسیان

شرکت حفاری استوان کیش

سرپرستی بانک انصار

شرکت گاز استان تهران

شرکت خدمات انفورماتیک

سرپرستی بانک سپه

شرکت مهندسی تدبیر انرژی سپنتا

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت ایده پردازان باتیس

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
ایران
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تامین کنندگان:

MOCET

BDCOM

EXFO

Tainet

Huawei

PLANET

CTS

Ericsson

NOKIA

USource

تجهیزات اکتیو فیبرنوری  GPONاکتیو شبکه

پسیو فیبرنوری

مودم  ONTمشترکین فیبر نوری

OLT

ONU

Transmission

کارت های  GPONو تجهیزات جانبی مرتبط

سوییچ شبکه

روتر شبکه

انواع مدیا کانورتور

انواع مودم مخابراتی MPLS/SIP
ADSL/VDSL

ماژول SFP

انواع کابل فیبرنوری

انواع پچ کورد

انواع پیگتیل

انواع آداپتور

انواع Power Meter/Light Source
Optical Multimeter/VFL/OTDR

انواع Cleaner/Stripper
Cutter/Fusion Splicer
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تست و راه اندازی
پسیو

CISCO

لیست محصوالت تامینی و تولیدی:

برخی از پروژه های انجام شده شرکت شبکه تکوین اندیشه برتر(شتاب):
o

اجرای پروژه های فیبر نوری شرکت مخابرات ایران منطقه استان خوزستان.

o

اجرای پروژه های فیبر نوری شرکت مخابرات ایران منطقه استان لرستان.

o

اجرای پروژه های فیبر نوری شرکت مخابرات ایران منطقه استان آذربایجان شرقی.

o

اجرای پروژه های فیبر نوری شرکت مخابرات ایران منطقه استان کرمان.

o

برگزاری سمینار  FTTHدر مخابرات منطقه مرکزی  ،کرمانشاه  ،لرستان  ،مازندران  ،سیستان و بلوچستان.

o

پروژه  SCADAو فیبر نوری خط هشتم سراسری گاز ) اهواز دهگالن ( کارفرما شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران.

o

پروژه فیبر نوری و  SDHرا آهن تهران -همدان  .کارفرما شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور.

o

پروژه طرح توسعه شبکه کابل فیبر نوری خاکی کاناکی مفصل بندی بروجرد تا پادگان مهندسی محل اجرای پروژه استان لرستان.

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری خاکی کانالی کانالسازی و مفصل بندی مرکز  pcساوه تا غرق آباد محل اجرای پروژه استان مرکزی.

o

پروژه توسعه شبکه فیبر نوری خاکی کانالی مفصل بندی عقدا به فخرآباد کیلومتر محل اجرای پروژه استان یزد.

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری خاکی و مفصل بندی ماهی دشت تا هلشی محل اجرای پروژه استان کرمانشاه.

o

پروژه طرح توسعه شبکه کابل فیبر نوری مفصل بندی و کانالسازی سراسر استان خوزستان محل اجرای پروژه استان خوزستان.

o

پروژه طرح توسعه مفصل بندی کابلهای مسی در بهبهان و مرکز امام خمینی اهواز و ناحیه صنعتی ماهشر محل اجرای پروژه استان خوزستان.

o

برگزاری دوره های متعدد آموزشی  GPONو فیبر نوری( 25دوره ) در دو بخش پسیو و اکتیو با همکاری مجتمع فنی تهران.

o

مشاوره و طراحی شهرک های صنعتی مازندران  10شهر.

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری خاکی و کانالی آقچه قلعه به اصله  .محل اجرای پروژه استان مرکزی.

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری خاک ی کانالی کانالسازی مفصل بندی فرمهین به تبرته محل اجرای پروژه استان مرکزی.

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری خاکی و کانالی شهرک صنعتی زاویه تا زرندیه محل اجرای پروژه استان مرکزی.

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری غرق آباد به نوبران محل اجرای پروژه استان مرکزی.

o

پروژه طرح توسعه شبکه کابل فیبر نوری خاکی کانالی کانالسازی مفصل بندی شهر جدید مهاجران تا اراک محل اجرای پروژه استان مرکزی.

o

مشاوره و طراحی فیبر نوری شرکت سیمان خوزستان.

o

پروژه طرح توسعه شبکه کابل مسی  3مرکز پر ظرفیت ت شهرستان مالیر محل اجرای پروژه استان همدان.

o

پروژه طرح توسعه شبکه کابل مسی  4مرکز پر ظرفیت ت شهرستان بروجرد محل اجرای پروژه استان لرستان.

o

پروژه طرح توسعه شبکه  backboneفیبر نوری خاکی کانالی کانالسازی مفصل بندی کرمان به شهداد محل اجرای پروژه استان کرمان.

o

پروژه طرح توسعه شبکه  backboneفیبر نو ری خاکی کانالی کانالسازی مفصل بندی از شهداد استان کرمان تا نهبندان استان خراسان جنوبی
محل اجرای پروژه استان کرمان و خراسان جنوبی

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری خاکی کانالسازی مفصل بندی تاکستان به دانسفهان محل اجرای پروژه استان قزوین

o

پروژه طرح توسعه شبکه فی بر نوری خاکی کانالی کانالسازی مفصل بندی شهرک صنعتی البرز به آبیک محل اجرای پروژه استان قزوین

o

پروژه طرح توسعه شبکه فیبر نوری کانالی کانالسازی اسالمشهر تا کرج کارفرما شرکت ارتباطات زیرساخت

o

مشاوره و طراحی فیبر نوری شرکت نفت و گاز مارون

o

طراحی شبکه  FTTXبندر امیر آباد

o

مشاوره و طراحی و اجرای پروژه  295واحدی کوهک  ،راه اندازی تلفن  ،اینترنت CCTV ،IPTV ،

o

مشاوره و طراحی پروژه  1800واحدی خرازی – تلفن – اینترنتIP TV-

o

طراحی  ،نصب و راه اندازی دیتاسنتر شرکت شهراد شبکیه

o

طراحی و اجرای پروژه  FTTHشهرک اکباتان فاز  425( 3واحد)

o

طراحی و اجرای شبکه  GPOLشرکت حمل و نقل خلیج فارس ایران  150ایستگاه ( 95دوربین مداربسته  110-خط تلفن –  110پورت شبکه )

o

طراحی ،اجرا و راه اندازی پروژه  65واحدی شهرری  -راه اندازی تلفن  ،اینترنت CCTV ،IPTV ،

o

طراحی و اجرای شبکه فیبر نوری شرکت آلومرول اراک  ،جهت پیاده سازی خطوط تلفن و شبکه  LANوCCTV

o

نگهداری زیر ساخت شبکه بانک مرکزی  ،اجرا و نگهداری زیر ساخت شعب بانک ملت ،مسکن وکشاورزی استان مرکزی
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o

 860واحد  ،ارایه سرویس های IPTV, CCTV, INTERNET ,PHONE

o

آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات  GPONبه کارشناسان مخابرات استانهای خراسان رضوی  ،سمنان  ،مازندران  ،همدان  ،آذربایجان غربی ،
اردبیل و مرکزی

o

نصب و راه اندازی  MPLSشرکت پخش مارگارین در  25نقطه

o

طراحی و اجرای شبکه  GPOLبیمارستان فوق تخصصی شهید فکوری  450ایستگاه

o

اجرا و طراحی شبکه  FTTHساختمان دیپلمات  45واحد

o

اجرا و طراحی شبکه  FTTHمجتمع پارس  380واحد

o

اجرا و طراحی شبکه  FTTHساختمان مکران  40واحد

o

پیمانکار رسمی راه اندازی سیستم های تجاری مخابرات تهران (سیپ ترانک و  MPLSو ) FTTHمناطق مخابرات تهران(  6 ، 4 ، 3 ، 2و ) 8

o

راه اندازی تجهیزات  ICTروستایی در استان های اردبیل ،همدان و مازندران به تعداد  53نقطه

o

مشاوره در طراحی و اجرای شبکه های  IPو Metro Ethernetو MPLSاز جمله اردبیل ،کرمانشاه و مازندران

o

نصب و راه اندازی فاز دوم پروژه  TELLABSSشرکت مخابرات استان مازندران ( 888پورت)

o

راه اندازی اینترانت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان خراسان جنوبی

o

راه اندازی تجهیزات مدیریت و امنیت شبکه در استان گلستان و هرمزگان و لرستان

o

طراحی ،اجرا و نصب و راه اندازی کامل شبکه فیبرنوری دانشگاه تربیت مدرس نور

o

راه اندازی شبکه اینترانت و اینترنت شرکت نفتکش محمودآباد.

o

راه اندازی شبکه  WANدانشگاه علوم پزشکی ساری.

o

راه اندازی شبکه فیبر پر سرعت دانشگاه های پیام نور مازندران  14نقطه.

o

راه اندازی شبکه  WANدانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

o

راه اندازی پروژه مدیریت متمرکز ( )OMCدر استان مازندران جهت  280مرکزمخابرات.

o

طراحی ،اجرا و نصب و راه اندازی کامل شبکه فیبرنوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

o

راه اندازی شبکه اینترانت کلیه مراکز بهداشتی و بیمارستانی استان مازندران شامل  26نقطه.

o

راه اندازی بستر  RAISECOMدر استانهای لرستان ،خراسان جنوبی ،سمنان ،هرمزگان و مازندران.

o

راه اندازی شبکه  WANسد گلورد مازندران.

o

نصب و راه اندازی و تامین تجهیزات ،جهت صندوق قرض الحسنه ندای مهر میهن در سطح کشور  30نقطه.

o

راه اندازی  31نقطه  VPNکمیته امداد امام خمینی(ره).

o

راه اندازی شبکه اینترانت سازمان صنایع و معادن استان سمنان.

o

راه اندازی شبکه سازمان ثبت و اسناد استان سمنان.

o

نصب و راه اندازی اینترانت بانک کشاورزی مازندران.

o

جابجائی و نصب و راه اندازی تجهیزات  Tellabsمخابرات استان سمنان.

o

راه اندازی شبکه پر سرعت انتقال دیتا بر روی بستر مسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.

o

تامین تجهیزات و اجرای پروژه روستایی  USOجهت استانهای اردبیل  ،خراسان جنوبی و سمنان.

o

راه اندازی اینترانت جهت شرکت راین خودرو.

o

راه اندازی خطوط پر سرعت برروی بستر  Tainetجهت بنیادشهید استان تهران.

o

فروش تجهیزات  (OLT-ONT-ONU) FTTHبه مخابرات مناطق خراسان جنوبی  ،خراسان رضوی  ،مرکزی  ،مازندران  ،لرستان  ،سیستان
و بلوچستان  ،اردبیل  ،آذربایجان غربی  ،کرمانشاه و.....

o

فروش واجرای شبکه های دسترسی به همراه تجهیزات پسیو به میزان  70000پورت  ADSLاز نوع  Huawei DSLAM Series 5600به
شرکت" های وب"
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پروژه اجرای میکروداکت – آزادراه تهران-پردیس:
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لیست فروش تجهیزات:
o

فروش  64000پورت  ADSLاز نوع  Huawei DSLAM Series 5600به همراه تجهیزات پسیو به شرکت "اسیا تک"

o

فروش و نصب و راه اندازی  5000پورت تجهیزات  Huawei DSLAM Series 5616جهت راه اندازی سیستم های"

 POTSمخابرات

گیالن"
o

فروش و نصب و راه اندازی  14500پورت تجهیزات&  Huawei DSLAM Series 5616 5600جهت راه اندازی سیستم های دسترسی
"مخابرات همدان"

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی  MPLSبیش از  2500مشترک در استان بوشهر

o

فروش واجرای شبکه های دسترسی تلفنی و  VDSLبصورت همزمان با تجهیزات  Huawei Ma5616به شرکت" صبا نت"

o

فروش و نصب و راه اندازی  3600پورت تجهیزات  Huawei DSLAM Series 5600جهت راه اندازی سیستم های"

POTS

مخابرات

اردبیل"
o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی  MPLSبیش از  550مشترک در استان تهران

o

جابجائی و نصب و راه اندازی تجهیزات  Tellabsمخابرات" استان کرمانشاه"

o

فروش و نصب و راه اندازی  3600پورت تجهیزات  Huawei DSLAM Series 5616&5600جهت راه اندازی سیستم های " POTS
مخابرات چهار محال و بختیاری"

o

راه اندازی  200شعبه بیمه ایران برروی بستر اینترانت

o

فروش و اجرای  16000پورت  ADSLاز نوع  Huawei DSLAM Series 5616& 5600به شرکت به همراه تجهیزات پسیو به شرکت
"مخابرات استان سمنان"

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی  MPLSبیش از  1400مشترک در "استان آذربایجان غربی"

o

تامین نصب و آموزش و راه اندازی تجهیزات  ADSLاز نوع  Huawei DSLAM Series 5600شرکت سرم سازی رازی

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی  MPLSبیش از  350مشترک در استان کرمان

o

بهسازی و جابه جایی سایت دیتای مخابرات منطقه استان سمنان

o

فروش  ،نصب و راه اندازی بیش از  1500مشترک  MPLSدر استان فارس

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  50مشترک در استان اردبیل

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  700مشترک در استان خراسان رضوی

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  600مشترک در استان مازندران

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  200مشترک در استان کردستان

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  150مشترک در استان لرستان

o

فروش و نصب و راه اندازی روتر سیسکو  7613به استان خراسان جنوبی

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  250مشترک در استان بندر عباس

o

فروش تجهیزات و نصب و راه اندازی MPLSبیش از  220مشترک در استان اصفهان

o

فروش و نصب و راه اندازی روتر سیسکو  7613به استان خراسان شمالی

o

فروش و نصب و راه اندازی MPLSبانک کشاورزی استان آذربایجان غربی  110شعبه

o

فروش و نصب و راه اندازی MPLSبانک صادرات استان بوشهر  101شعبه

o

فروش تجهیزات پرسرعت دسترسی بر روی بستر مسی به شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی جهت ارائه سرویس به  122مشترک

o

فروش  64000پورت  OLTبه مخابرات مناطق خراسان رضوی  ،سمنان  ،مازندران  ،همدان  ،آذربایجان غربی  ،اردبیل  ،مرکزی و...

o

فروش  110.000پورت تجهیزات  ONUجهت ارائه سرویس های تلفنی  ADSLو  VDSLبه مخابرات مناطق خراسان جنوبی  ،خراسان
رضوی  ،سمنان  ،مازندران  ،همدان  ،اردبیل  ،کرمانشاه  ،کردستان و سمنان
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لیست گواهینامه ها و رضایت نامه های دریافتی شرکت:
✓

جواز تاسیس کارخانه تکوین کابل

✓

گواهی ثبت برند:

✓

✓

•

سانگیگ

•

تکوین کابل

•

کیفیت
•

•
•

سندیکای صنعت مخابرات ایران

•

مجوز سازمان نطام صنفی رایانه ای استان تهران

تامین و پشتیبانی تجهیزات  G.SHDSLبرند تاینت
بانک قرض الحسنه رسالت

•

GNTU
•
گواهینامه ها:
صالحیت خدمات انفورماتیکی

اجرای پروژه فیبرنوری شرکت تحقیقاتی آزمون

تامین شلف  DSLAM Huawei 5616مخابرات
منطقه همدان

•

تامین و کانفیگ مودم  G.SHDSLبیمه ایران استان
مازندران

حسن انجام کار:
•

اجرای پروژه فیبرنوری مخابرات استان لرستان

•

✓

لیست نمایندگی ها:

اجرای پروژه فیبرنوری مخابرات استان کرمان

o

نمایندگی رسمی برند تاینت TAINET

•

اجرای پروژه فیبرنوری مخابرات استان خوزستان

o

•

نمایندگی فروش برند BDCOM

اجرای پروژه فیبرنوری مخابرات استان آذربایجان
شرقی

www.Takvinco.ir

ص ف ح ه | 11

sales@takvinco.ir

حسن انجام کار *

مخابرات کرمان

مخابرات لرستان

آزمون کیفیت

آزمون کیفیت

بانک قرض الحسنه

مخابرات همدان

مخابرات خوزستان

آزمون کیفیت

بیمه ایران استان مازندران

رسالت
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:تماس با ما

www.Takvinco.ir
Unit11, No.4, Mohajer Alley, North
Sohrevardi St.
Seyed Khandan, Tehran
Tel: 21-41335

Post:1555815834

Fax: 88174274
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