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م  قش   ،   کیش  از بندرلنگه ، بندرخمیر ،  75سال    گروه پیشگامان هرمزگانما در  

 بستک فعالیت خود را آغاز کردیم و 

تنت و اطالع رسانر بود   هدف اصیل ما توسعه فرهنگ فناوری اطالعات و اییر

ش دهیم     بر این نهادیم تا   را بنا   89و از سال   فعالیت خود را در کل استان گسیر

 به بندرعباس  انتقال دادیم   90و دفیر مرکزیمان را در سال 

ق و غرب استان وع شده و در حال حاضر تمام    توسعه بخشی از شی و مرکز شی

 شهرستان ها به جز رودان و حاجی آباد را تحت پوشش خود قرار داده ایم 

جمله   از  جزایری   ر  پوش   ،   هندورانی ،  کیش  همچنیر تحت  را  قشم  و  ش  الوان 

    شویس عمویم و خصویص قرار داده ایم. 

 

وع کردیم و پس از آن  با   کت شی  از این شی
ی

ما ابتدا فعالیت خود را تحت عنوان گروه پیشگامان هرمزگان و به نمایندگ

 فعالیت خود را ادامه دادیم   هرمزنتو نام تجاری   فناوری ارتباطات و اتصاالت امواج شبکه ی هرمز عنوان 

ارتباطات دارای مجوز   توسعه  پیشگامان  کت  تجاری شی یک  نماینده و شی استان ،    6524ثبت    به شماره   FCPو  در 

 . هرمزگان هستیم 

ش دادیم که  TD-LTE خدمات خود را در حوزه تلفن ثابت و   97-96از سال    FCPو پس در یافت مجوز   استان   گسیر

ر استان های ارائ   دمات در کشور است. ه دهنده ی این خهرمزگان  از اولیر

 همشهریان و هم استانر های 
ی

هدف ما ارائه خدمات باکیفیت به تمام اقشار جامعه جهت بهبود و افزایش سطح زندگ

 عزیزمان بوده و برای رسیدن به آن تمام تالشمان را یم کنیم. 



  

 اعضای هیئت مدیره 

وانر  بهنام نامور  محمد محمدی   سیدمحمدنور عقییل زاده  عبدالطیف شیر

 موسس 

 رئیس هیئت مدیره 

 و 

 مدیرعامل 

 موسس 

 نائب رئیس هیئت مدیره   

 عضو هیئت مدیره 

 مدیر مایل   

 هیئت مدیره  عضو 

 مشاور حوزه شبکه  

 و

 خدمات  وایرلس 



نت   اینیر

نت پرشعت )  •  ( ADSLاینیر

 (  Wierelessشویس وایرلس ) •

نت نسل چهار )  •  ( TD-LTEخدمات اینیر

 Public شویس وایرلس عمویم ) •

WiFi ) 

 (  Dedicatedشویس پهنای باند اختصایص ) 
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 ( Data Centerمرکز داده )

 تلفن 
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نت پررسعت   •    ADSLاینتر

ک دیجیتال نامتقارن( یم باشد که   (Asymmetric Digital Subscriber Line) مخفف کلمه  )ای دی اس ال (ADSL واژه خط مشیر

 و تجاری
ی

نت را برای کاربران فراهم یم سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگ را   استفاده همزمان از تلفن و اینیر

نت با توجه به اتصال  بر روی بسیر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مرصف ترین  برای اتصال به شبکه جهانر اینیر

، کاربر بدون نیاز به پرداخت   فته در مرکز مخابرانر ات پیشی ر نت یم باشد. در این روش با نصب تجهیر ترین روش اتصال به اینیر و معتیی

نت پر شعت استفاد از پهنای باند فرکانش در سیم   ADSL فناوریه نماید. در  هزینه ی تلفن یم تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینیر

های مش، که در حالت عادی بدون استفاده است، برای ارسال و دریافت داده ها استفاده یم شود. با توجه به این نکته نباید مکالمات 

ر طور یم   هیچ گونه هزینه  ADSL باشد. استفاده ازصونر و ارسال و دریافت اطالعات، تداخیل با هم داشته باشند که در واقع هم همیر

نت را پرداخت خواهد نمود.   ای به قبض تلفن اضافه نخواهد کرد و کاربر فقط به صورت ماهیانه مبلغ تعرفه اینیر

   (Wireless)رسویس وایرلس  •

ایک، تکنولوژی است که تمام نیازهای کاربران را برای اتصال به   نت نی سیم اشیر نت فراهم نموده شویس جدید اینیر   شبکه جهانر اینیر

ات رادیونی در پشت بام یا بالکن ساختمان خود، از پهنای   است. در این فناوری، کاربر بدون نیاز به خط تلفن یم 
ر تواند با نصب تجهیر

کت    ایتس  ها استفاده نماید، و با برقراری ارتباط با پاپ  باند فرکانش در بسیر وایرلس، برای ارسال و دریافت داده های موجود شی

نت پرشعت استفاده نماید هرمزنت  در سطح شهر در تمام ساعات شبانه روز از اینیر
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نت نسل   •      TD-LTE ثابت 4خدمات اینتر

شبکه LTE تکنولوژی دنیاست.  در  وسیع  سطح  در  شده  عملیانر  مخابرانر  ی  شبکه  ترین  حاضر شی    ع  حال  دو   LTE در  به 

بازه ای از فرکانس ها برای پیاده سازی یم شود. روش اول بر مبنای تقسیم فرکانس است بدین صورت که   TDD و FDD صورت

ند که مسلما فرکانس های اختصاص یافته به دانلود وسیع تر خواهند   دانلود و بازه ای دیگر برای آپلود مورد استفاده قرار یم گیر

ی نماید  Full از نظر الگوریتم کیل شبیه به روش   FDD .بود. بازه ی کوچگ از فرکانس ها خایل رها یم شود تا از تداخل جلوگیر

Duplex عالوه بر    .استفاده شده در کابل های شبکه استTD-LTE نت ثابت موجود شامل  ، فناوری و   Dial-Up ،DSLهای اینیر

WiMAX ها به دلیل مشکالنر از جمله شعت بسیار کم، نیاز به استفاده از خط تلفن ثابت،  هستند. هر یک از این فناوری

نت و هزینه خط تلفن مورداستفاده در شویس   اک اینیر ، نیاز به ظرفیت خایل  Dial-Upهزینه باال به دلیل نیاز به پرداخت اشیر

 DSLز خط تلفن ثابت و بدون امکان جابجانی و محدود به مکان خاص در شویس در مرکز مخابرات منطقه، نیاز به استفاده ا

کان امروزی نیستند. به (WiMAXدر شویس  )و محدودیت شعت و فناوری قدییم   طور کامل پاسخگوی نیاز کاربران و مشیر

 TD-LTEاین در حایل است که شویس  
ی

های مختلف، بدون نیاز به کانهانی همچون قابلیت استفاده در م، با دارا بودن ویژگ

 آورد. اندازی شی    ع و پایداری باال در آپلود و دانلود، تجربه شعت بسیار باالتری را برای کاربر به ارمغان یمخط تلفن ثابت، راه 

کت   ر به   TD-LTE در راستای ارائه خدمات نوین به کاربران، اقدام به راه اندازی شویس  هرمزنتشی کیر
زودی  کرده است و مشیر

 .قادر خواهند بود از این شویس بهره مند گردند

نت نی  TD-LTE شبیه به یکدیگر نیستند و LTE و4Gشویس  کارت تلفن  نیاز به سیم 4Gاز موبایل است ویل  سیم جدایک اینیر

نت  را ندارید یم توانید از TD-LTE همراه دارد. اگر امکان استفاده از شویس  .استفاده نماییدپیشگامان    4Gاینیر

 

 

 

 Public WiFi رسویس وایرلس عموم  •

ش به شبکهWi-Fi HotSpot سیم یااسپات نی هات است   Wi-Fi سیم با استفاده ازهای نی ، روشی برای دسیر

، تنها به کمک ابزار ی مخابرانر یا دستگاه یا نرم کاربران بدون نیاز به استفاده از شبکه که در آن   افزاری جاننی

قابلیت  به  یم  Wi-Fi مجهز  کتخود  شی حاضر  حال  در  پیدا کنند.  ش  دسیر نت  اینیر به  بزرگ  توانند  های 

نت در شاش جهان با ایجاد هات دهندهارایه فته داسپاتی اینیر ش ر مکانهانی پیشی های گوناگون، امکان دسیر

نت را در مکان  .اندهای همگانر در بسیاری از کشورهای دنیا فراهم کرده به اینیر

کت   در راستای ارائه خدمات نوین به کاربران عزیز، در حال حاضر در مکان های مختلفر از جمله    هرمزنت شی

نت اینیر ارائه  اقدام به   ... تفرییح، مراکز خرید و  برای استفاده از شویس    .عمویم رایگان نموده است  مراکز 

در  (Public Wi-Fi)وایرلس عمویم   را ب، کافیست  آنها  پیشگامان  ر      Public WiFiمکانهانی که  کرده  تجهیر

هوشمند یا سایر وسایل قابل حمل به این شویس متصل شود و به گشت   تلفن تاپ،از طریق لپ  است، کاربر  

دازدو گذار در   نت بیر  همه افراد جامعه تبدیل شده است  اینیر
ی

 جدانی ناپذیر از زندگ
نت امروزه به بخشی استفاده از اینیر

نت شاهد لغو تمام مشاغل خواهیم بود. در این   نت   در اقدایم مناسب فرصت استفاده ازهرمزنت  راستا  و بدون اینیر اینیر

هموطنان عزیز فراهم آورده است و با ارائه این امکان مسافران و  در مکان های عمویم را در چند شهر کشور برای رایگان

عموم مردم در فرودگاه ها، بازار، پاساژها یم توانند با استفاده از سیستم وایرلس از طریق موبایل، تبلت و یا لب تاب خود 

نت رایگان و پر شعت استفاده نمایند،  .این مکان ها خواهیم پرداخت در ادامه به معرفر  پس از اتصال به شبکه از اینیر
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   (Dedicated)رسویس پهنای باند اختصایص   •

ی به عموم   IT پيشگامان توسعه ارتباطات در راستاي توسعه صنعت
، فعاليت خود  كشور و پيش برد اهداف اطالع رسانر هموطنان گرایمی

وهاي متخصص آغاز نمود و در طول فعاليت موفق به اخذ مجوزهاي   1375را از سال   ي از نیر  ISP به صورت جدي و با بهره گیر

،ISDP ،VOIP ،ICT   ر راستا با هدف ارائه ی شویس های پهنای باند، در سال موفق به دريافت مجوز    1382گرديد. این گروه، در همیر

، از سازمان تنظيم مقررات (FCP) موفق به دریافت پروانه ی ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت 1394و در سال   (PAP) ندا

ی گردید  .و ارتباطات راديونی

ده ترین ش دامنه فعاليت هاي خود در شاش كشور به عنوان گسیر کت، با گسیر در سطح کشور،    XDSL Provider هم اكنون این شی

  30را ارائه یم نماید و هم اکنون با فعالیت در   ADSL2+ / G.SHDSL / VDSL / VDSL2 مانند DSL ویس های معروف خانواده ش 

ده  6پرسنل و   50نفر پرسنل و در استان هرمزگان با   800شهر و با   267استان و  ترين شبكه خصویصی گیگابیت ترافیک  به عنوان گسیر

ده ترین در   .یم باشد IT استان هرمزگان ، مشغول به ارائه ی شویس های مبتنر بر در سطح کشور و گسیر

ی از  کت پیشگامان، با تکیه بر توان و دانش فرهیختگان و نخبگان کشور و بهره گیر ات و فناوری  شی ر ها، پشتیبانر موثر  به روزترین تجهیر

نساعته از خدمات ارائه شده و سال   24و   ر حوزه خدماتها تجربه در ارائه ی خدمات اینیر پهنای  و پهنای باند ت پرشعت، همچنیر

انت و ... به ارائه ی شویس های متنوع پرداخته است اختصایص باند های وایرلس، اینیر پایه ی بسیر ر خاطر در راست.بر  ای به همیر

ده ای در شهر تهران ایجاد شده تا در راستای ارائه ی خدمات  ر توسعه شبکه وایرلس، پوشش گسیر کیر
کسب رضایت مندی بیشیر مشیر

ر ارائه ی خدمات، ویژه   کت های مختلف و همچنیر م، امکان شویس دیه خاص برای ارگان ها، سازمان ها و شی یان محیر تکمییل به مشیر

ر برج  کت ها ، بیمارستان .در دستور کار خود قرار داده است ها و مجتمع ها را نیر کت پیشگامان افتخار دارد تا با بانک ها، بیمه ها، شی شی

 ها و مجتمع های تجاری و مسکونر و ... در حال ارائه ی خدمات یم باشد. 

 

ده ترين شبكه خصویصی كشور  گسیر

 

 مالک و مجری شبکه فییی نوری زیر دریانی در کشور 

 

ر فییی نوری اختصایص با مالکیت ایرانر با   گیگابیت 4200ظرفیت راه اندازی اولیر

 

ر پروژه میل با   میلیون دالر شمایه گذاری داخیل در دریای آزاد عمان  50اولیر

 

 استقرار نظام گمرگ و ورود و خروج کاال در مرکز کشور به جای سواحل شمایل و جنونی 

 

http://pishgaman.net/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/
http://pishgaman.net/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/
http://pishgaman.net/%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C/
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   IP تلفن ثابت مبتنن بر •

ر خود، اقدام به راه اندازی   کیر
کت پیشگامان توسعه ارتباطات به منظور ارائه ی خدمات نوین به مشیر  .کرده است NGN شویسشی

NGN  یا شبکه های نسل آینده (Next Generation Network)   که در آینده نزدیک به بهره برداری یم رسد و کاربران پیشگامان

ده و افزايش حجم ترافيك ديتا در شویس های مخابرانر است میتوانند از آن بهره مند گردد، در  ل رقابت فشی  .واقع راه حیل برای کنیر

یمی    (IN) و شبكه هوشمند  (PSDN)، شبكه ديتا Wireless Mobile ، شبكه PSTN شبكه فعیلی شامل سه شب كه مجزا به نام هاي

ی بر  NGN .باشد
ی شويس است كه ساختار  IP شبكه اي مبتنر

ل واحد دارد و سه شبكه فوق را در يك ساختار   و مولنر مديريت وكنیر

ده به شبك ه اي با اليه انتقالNGN يكپارچه یمی كند. در Packet-baseعمویمی  براي    Packet Base ، شبكه موجود از يك معم اري گسیر

، آموزش و  ی و ارتباطی نظیر صوت ، شگریمی
ی از يك شبكه مجزا    صوت و ديتا تبدي ل یمی گردد.تمام ترافيك مخابرانر

شويسهاي اطالعانر

ات قدییم مخابرانر خواهند شد و ضمن برقراری ارتباط با کیفیت   .حمل خواهند شد ر در این تکنولوژی سافت سوییچ ها جایگزین تجهیر

ر فرا ی از خدمات ارزش افزوده برای این خدمت را نیر  ، امکان بهره گیر
با  .هم خواهد آوردتر و به مراتب ارزان تر از خطوط تلفن کنونر

ر خواهد رفت و کاربران سازمانر و    نظیر جابجانی خط تلفن به دلیل تغییر محل به طور کامل از بیر
ی از این امکان، مشکالنر بهره گیر

ل داشته اند، شماره خود را به هر نقطه که مورد نظرشان است انتقال ر یگ محل کار و میر ر  میتوانند فارغ از اینکه جابجانی فیر
ی

 .دهند  خانگ

ر ش شماره کشوری FCP پیشگامان توسعه ارتباطات با دارا بودن مجوز یم تواند پاسخ گوی نیاز کاربران خود   (9109) و در اختیار داشیر

 .باشد

 



 

 

 خدمات ویپ   چیست؟   (voip)تلفن تحت شبکه یا ویپ •  

به معنای )انتقال هم زمان مکالمات تلفنر بر روی یک شبکه دیتا( که  ( Voice over Internet Protocolبرگرفته از )  (VoIPویپ )

ر از آن یاد یم شود.   IPبا نام   تلفنر نیر

نت برای مکالمه های تلفنر را فراهم یم نماید.  در مقابل استفاده از خطوط تلفن سننر     امکان استفاده از شبکه های کامپیوتری یا اینیر

(PSTNتلفن تحت شبکه ،)  یا ( ویپVoIP )  .از فن آوری دیجیتال استفاده یم نماید 

( یا    (VoIPویپ  از طریق شبکه های کامپیوتری  به داده های دیجیتال است که  آنالوگ صوت  تبدیل سیگنال های  برای  یک روش 

تبدیل کند. فقط کافر است هزینه   تلفنر در هر جای دنیا  ارتباطات  برقراری  برای  نت منتقل یم شوند. یک روش رایگان  را    ISPاینیر

دازید. هدف از این های هانی است که انتقال ترافیک صونر را بر روی بسیر نه چندان با کیفیت شبکهم بر چالش گا  به   کار غلبه گامبیر

ر موفقیت پروژه های  سازد. از این رو یممحیل با خطر روبه  ، الزمه تضمیر سازمانر است. مکالمات تلفنر مبتنر    VoIPرو پیمودن این مسیر

 با کارانی شبکه دارد. بههای بنیادینر با ارتباطات داده دارند و  ، تفاوتIPبر
ی

که هرگونه تاخیر    طوریکیفیت این مکالمات ارتباط تنگاتنگ

ارتقای کارانی   به  ام مدیران شبکه 
ر الیر به همراه خواهد داشت.  تبادالت سطح شبکه، افت کیفیت محسوش را  ، خطوط و LANدر 

به  ده، و  به شبکه گسیر ش  ات دسیر ر ابزارهای مدیریت و کنیر تجهیر ی  پروژه کارگیر ط موفقیت  در    است.    VoIPهای  ل کیفیت، شی ما 

 به شما هستیم . ویپ  اماده ارائه خدمات هرمزنت
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 طراج وب سایت •

کت هم بر جهان  مبتنر   معرفر   یسو شعت بهارتباط و ارائه محصوالت و خدمات به   ی ها، جهت برقرار ها و سازماناکنون اکیر افراد، شی

ده اآن  لیدل  نیتر اند مهم آورده   یمعروف است رو   تیکه به وب سا  تالیجید نتیهم نفوذ گسیر   ک یجامعه است    کیافراد    در تمایم  نیر

 کا  تواند یم  ت یوب سا
ی

کت باشد  ک یاز خدمات  تالوگ   معرفر   ا یصفحه از محصوالت و   ک ی ا ی و  رائه امکانانر ابزار کارآمد جهت ا کی  ا یشی

چه خاطرات شخص  شما    ینو را برا  قادر است تجارنر   تیوب سا  کیچه نه! درهرحال    د یباش  یوکار ! چه مالک و صاحب کسب و دفیر

 ان یسازنده با کاربران و مشیر   ابزار کوچک اما در دست همه، تعامیل   کی نحو احسن با    به تا    د یقادر   د یکه دار   یاده یرقم بزند بسته به ا 

ده است که دال آن تیوب سا  تیاهم د یخود برقرار ساز  ر آن هرگز نبا  یبرا  یلیقدر گسیر  :دیمتصور شو  د ی نداشیر

  و اطالع رسانر  عرضه و معرفر  یپلتفرم برا کیمگر آنکه شما   د یآ اعتبار بدست نیم نیکسب اعتبار است و ا  ازمند یو کار شما ن کسب

ر وب ساد یداشته باش ت یخود بصورت وب سا یها  اختصایص  تیسا ک یکه   نی شما به سمت رقبا ی بالقوه  انیمشیر  تی. بدون داشیر

 شوند.  یم دهیخود دارند کش  یبرا

 آماده خدمت رسانر به شما هستیم.   هرمزنتما و تیممان در 



 سایت گردشگری کنگ 

طراج این سایت با هدف راهنمانی گردشگران و ارائه خدمات توریسنر در شهر بندری کنگ و از  

ده شد.   طرف شهرداری این شهر به تیم طراج هرمزنت سیر

راهنماینر   در  سیع  و  پردازد  یم  آن  دیدنر  اماکن  و  بندرکنگ  زیبای  شهر  معرفر  به  سایت  این 

 ر این شهر دارد. بازدیدکنندگان برای گذارندن اوقانر شاد د

وع و با همکاری تیم برنامه نویش معرفر شده توسط کارفرما ادامه یافت.  98این پروژه سال   شی



 سایت فروشگایه سوغات شای هرنگ  

  98طراج این سایت فروشگایه با هدف معرفر و فروش محصوالت طالنی هرنگ در سال آذر ماه  

ده شد  این پروژه پس چهرماه کاری به اتمام رسید    به تیم طراج هرمزنت سیر

 سئوی این سایت با همکاری تیم طراج آماج  در حال انجام است 



  

   FEDDEسایت 

کت   به سفارش شی نمونه کارهای طراج داخیل و  با هدف معرفر   feddeinteriorsیک سایت 

 آغاز شد.  1396طراج شد و کار بروی این پروژه در سال 

 

 feddeinteriors.com 



 BOLEROسایت فروشگایه 

کت    98این سایت فروشگایه در سال   برای   Bolero Outlet Factory  PTY LTDو به سفارش شی

خانه به صورت عمده طراج و پیاده سازی شد.  ر  و آشیر
ی

 فروش لواز خانگ



  

 BOLEROسایت فروشگایه 

خانه و لوازم   ر کت بوده و به خرده فروشی لوازم آشیر این سایت فروشگایه سایت شعبه ی دوم این شی

 یم پردازد . 
ی

 خانگ

 



  

 سایت فروشگایه الحورا  

کت    و به منظور فروش و    Al Hoora Trading Co L.L.Cاین سایت فروشگایه به سفارش شی

خانه طراج و پیاده سازی شد ، روند بهبود این   ر کت در زمینه لوازم آشیر معرفر محصوالت این شی

 سایت از لحاظ گرافیگ و طراج در حال اجراست. 



 

 

 

 

 

 

  

 artpakravan گالری   سایت

ی و رزومه کاری کارفرما طراج  شد. این   سایت به منظور معرفر آثار هیر

 



  

کت هرمزبتون    سایت رسر

کت  کت هرمزبتون به منظور معرفر خدمات و توسعه برند این شی کنر به سفارش شی این سایت شی

 باز طراج شد. 

Hormozbeton.com 
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 موبایلطرایح اپ  •

یان خود در ارتباط باشید ، اگر کسب و کارتان  شما یم توانید با طراج یک اپلیکیشن زیبا و کارآمد به راحنر و هرچه شی    ع ترین با مشیر

و ساخت اپلیکیشنر زیبا و قدرمتند پنل    هرمزنت   پتانسیل الزم را داشته باشد شما هم یم توانید با همکاری تیم برنامه نویش ما در 

یانتان داشته باشید  ارتب ر خود و مشیر  اط مناسنی بیر
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 خدمات شبکه   •

کتهای کامپیوتری توانانی ارائه خدمات  !های کامپیوتری در دنیای حاضن فقط به توانایی ارائه آن نیست   شبکه خدمات  
بسیاری از شی

یان این حوزه شعت ارائه خدمات در کنار کیفیت باالی ارائه خدمات  شبکه را در اولویت یم دانند و    شبکه  را دارا هستند ویل مشیر

کت گلوپ در سال   ر حداقل این دو مورد یم دانند ، آماری که شی ون داده است    2015انتخاب خود را در گرو داشیر کت    %23بیر از شی

یان خود یم دهند از ضعف شدید در نحوه ارائه به موقع خدماتهای کامپی  شبکههانی که خدمات   بر خوردار  شبکه    وتری به مشیر

یان خود را از دست یم دهند ، کت   هستند و مشیر یانر    هرمز نت رسر توانسته است با دقت باال در ارائه خدمات شبکه های متمرکز مشیر

کتهای پشتیبانر شبکه قبیل خود به   دلیل عدم رضایت از انجام تعهدات در زمان مورد نظر نارایصر بوده اند و  را بدست بیاورد که از شی

یان   ی و مرتفع کردن آنها در مدت زمان مناسب با باالترین کیفیت     هرمزنتدلیل رضایتمندی مشیر ر توجه به درخواستهای مشیر همیر

 .بوده است

 

 



با توجه به سابقه بیش از یک دهه خود خدمات    هرمزنت  ما در  

شبکه   تیم تحقیق و توسعه خدماتمتفاونر را ارائه یم دهیم و 

هرمزنت همیشه به دنبال استفاده از تکنولوژی های برتر و  

خدمایر بهتر و شایسته   خدمات شبکه ای متفاوت برای ارائه

کتهای طرف قرارداد خود است و این   تر برای سازمانها و شی

وی در ارائه خدمات شبکه در تیم  باعث شده است  هرمزنت پیشی

د. ما در هرمزنت خدمات  تا از رقبای خو  د در این امر پیشی بگیر

ارائه شده را در پنج قسمت زیر تقسیم کرده ایم و تمام سیع خود 

و باشیم   :را به کار برده ایم تا در هر قسمت از خدمات ذیل پیشی

 

 خدمات راه اندازی و استقرار شبکه 

 خدمات پشتیبانر شبکه 

 خدمات زیرساخت شبکه 

 خدمات مشاوره 

 خدمات آموزش 

 راه اندازی شبکه های وایرلس 

 فییی نوری راه اندازی شبکه های 

 راه اندازی سیستم های انتقال
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 خدمات دیتا سنتر  •

ات، شور ها، رک ها، شبکه ساختمان با تمام  گفته یم شود، را میتوان   مرکز داده که در فارش به آن دیتاسنتر  ر مجموعه ای از تجهیر

ننر ، شور   ر مشخص است، مرکز داده یعنر مکانر که شویس های اینیر موارد امنینر و … تعریف کرد. کاربرد آن همانطور که از نامش نیر

ات مورد نیاز برای استفاده در شبکه را شویس دیه میکند ر  .ها یا تجهیر

نت، نیازمند شمایه ایجاد   س و با کیفیت بر روی اینیر های کالن مایل و انسانر گذاریبسیر الزم برای حضوری ماندگار، همیشه در دسیر

کت  اندازی یک مرکز  های نیازمند به این گونه خدمات، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نخواهد داشت. تأسیس و راه بوده و برای شی

ر ا( حرفه Data Centerداده ) انت(  ی با تمایم امکانات جهت اتصال با کیفیت به شبکه بیر نت و یا شبکه میل اطالعات )اینیر الملیل اینیر

نت، نیازمند دارا بودن ساز و کارهای مقابله با  کاری بسیار زمان بر و پر هزینه یم باشد. نکته مهمیر اینکه حضوری ماندگار بر روی اینیر

ننر در ابعاد بسیار ب ده )حمالت اینیر ی از انواع  DDoSسیار گسیر وهانی کارآزموده و متبحر جهت جلوگیر ر نیر ر در اختیار داشیر ( و همچنیر

ننر یم   باشد. نفوذهای اینیر

کت   دو  هرمزنتشی این  آوردن  فراهم  ارائه شویس   با  به  اقدام  از کشور،  وری  غیر ضر ترافیک  خروج  از  ی  جلوگیر هدف  با  و  مهم 

Colocation اصیل خود نموده است.  در فضای مرکز داده 

یان بالقوه این شویس را   گزاری ISPمشیر ساعته ، با    24دهند که نیاز به حضور  هانی تشکیل یمها و کلیه سازمانها، وزارتخانه ها، خیی

ر و مقرون به ضفه یم انت داشته و به دنبال راهکاری مطمی  نت و یا اینیر  باشند. کیفیت و امن بر روی اینیر

ات در حداقل زمان، بهره    24ایم امکانات بالقوه مرکز داده اصیل هرمزنت ، پشتیبانر  استفاده از تم ر یگ به تجهیر ر ش فیر
ساعته، دسیر

های دیگر را یم ی از راهکارهای امنینر ویژه هرمز مند ننر و بسیاری پارامیر توان از دالیل اصیل انتخاب  نت جهت مقابله با حمالت اینیر

 گوناگون دانست. های  این شویس توسط سازمان

ل رطوبت، فضای اختصایص  ، تهویه هوا، کنیر فته امنینر اک فضای هرمز نت ، با استفاده از فضای مجهز به امکانات پیشی شویس اشیر

ات خود   ر ر شورها و تجهیر کت ها و موسسات این امکان را یم دهد تا از قرار گرفیر ر برق اضطراری و کلیه ملزومات، به شی شورها، تامیر

 انر مناسب اطمینان حاصل نمایند. در مک

 



  

ارتباط بر روی دو درگاه ده گیگابینر با اتصال فییی نوری به  

 اتاق داده های کشور در ارتباطات زیرساخت

وی برق دائم با استفاده از  ر نیر  و ژنراتور  UPSتامیر

ر مدار بسته و   ر امنیت محییط با استفاده از دوربیر تامیر

 ساعته احراز هویت 24راهکار 

 ساعته و در ایام تعطیل 24پشتیبانر 

 ( IDS/IPSارائه خدمات امنیت اطالعات )

ک  ارائه پنل جهت مانیتورینگ مرصف مشیر

ک در  IPامکان تغییر اطالعات   Ripe مشیر

 در صورت نیاز  BGPامکان برقراری ارتباط 
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    (VOD)رسانه های تعامل  •

خواهند دریافت و تماشا  دهند محتوای مورد نظر خود را هر زمان که یمبه کاربران این امکان را یم Video On Demandهای شویس 

ر بتوانند از آرشیو هزاران فاین امکان را فراهم کرده های تعامیل  رسانه کنند. این   کیر
یلم،شیال،مستند،تلویزیون آنالین و ...  اند که مشیر

کت توانید از طریق حالتمند شوند. شما کاربران عزیز یمبهره  کت پیشگامان توسعه ارتباطات  هانی که طرف قرارداد  های زیر با شی شی

 VODحالت های مختلف ارائه شویس .ها بدون کش ترافیک استفاده نماییدهستند از امکانات این شویس 

توانند محتویات را از طریق یک ستاپ باکس دریافت کرده  تلویزیونر یم  VODهای  از طریق دستگاه ستاپ باکس : در این روش سیستم

امل تلویزیون  دهد تا به صورت آنر محتویات را از یک شور مرکزی انتخاب و بر روی هر نوع صفحه نمایش شو به کاربر این اجازه را یم 

 ، کامپیوتر یا هر وسیله دیگری تماشا کند
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ن مداربسته   •  خدمات دوربی 

کت   وخدمات فناوری اطالعات و ارتباطات ، در   های کامپیوتریخدمات شبکه  های تخصص عالوه بر فعالیت در زمینه    هرمزنتشی

ر راه اندازی انواع   ، فروش  های مداربسته  دوربیر مفتخر به ارائه راهکارهای صحیح در انجام خدمات مشاوره، طراج، راه اندازی، پشتیبانر

ه یمها، فروشگاه ها، کارخانجات،بیمارستانبه تمام مراکز، سازمان  .باشدها و غیر

ر مداربسته و به طور   امروزه استفاده از  کتکیل سیستمدوربیر ها و … تبدیل به یگ از ها، فروشگاه های حفاظت تصویری در ادارات، شی

ات یم نیازهای اولیه و اساش کسب و کارهای مختلف شده است  ر کاری و توانند به صورت نسنی امنیت اولیه برای کسب. چرا که این تجهیر

ر مادی  که هزینه  ات به راحنر یم های سنگیر ر هانی که در اثر  توانند از هزینه و معنوی برای صاحبان آن داشته است ایجاد کنند. این تجهیر

ی کنند.  حوادث مختلف ایجاد یم  ان ناپذیر خواهند بود جلوگیر  جیی
ً
ر شوند و گاها های مداربسته یا به عبارنر در کنار بحث امنیت، دوربیر

ل بر نحوه عملکرد پرسنل و باالبردن بازدیه و راندمان  های مانیتوینگ تصویری امکانسیستم باال بردن کیفیت خدمات و نظارت و کنیر

ر ارائه خدمات بهیر به پرسنل را فراهم یم   کسب و کارهای بزرگ امکان نظارت  کاری و همچنیر
ً
کنند. چرا که صاحبان کسب و کار خصوصا

ر امر موجب وقوع حوادث نامطلوب و  مستقیم، مستمر و حضوری بر وضعیت داخیل مجموعه تحت ک ل خود را نداشته و همیر
نیر

ی کرده  نارضاینر های داخیل یم ر مسائیل پیشگیر ات به راحنر یم توان از وقوع چنیر ر گردد. در حایل که با وجود این نوع سیستم ها و تجهیر

 .و سطح کیفیت در تمایم بخش ها و زمینه ها را در داخل مجموعه باال برد

 

 



  

ر مداربسته آنالوگ   فروش و نصب دوربیر

ر مداربسته   AHDفروش و نصب دوربیر

ر مداربسته فروش   IPو نصب دوربیر

ید  ر هییی  فروش و نصب دوربیر

یان ر مدار بسته بر اساس نیاز مشیر  مشاوره در زمینه انتخاب نوع و مدل دوربیر

یان   براورد هزنه های خرید و نصب با توجه به نیاز و بودجه مشیر

ر  ات بر اساس نوع دوربیر ر  برآور هزینه نگداری تجهیر

ر    مداربسته ، سیستم های حفاظت تصویری با کیفیت مطلوب و ضمانت طراج و اجرای پروژه های کوچک و بزرگ دوربیر

ر اجرای پروژه  ر مداربسته تحت شبکه، دوربیر ر های دوربیر  ، بولت، دام و اسپید دام با برندهای معتیی بازار AHD هایهای آنالوگ، دوربیر

ر پیاده   ی سازی انواع دوربیر  های مداربسته وایرلس و کابیل بر اساس نیاز مشیر

 سیستم انتقال صوت و تصویر بر روی شبکه و تلفن همراه

ر عیب   ات جاننی آن یانی و تعمیر دوربیر ر  های مداربسته و تجهیر

ر های مداربسته، سیستم   و نگهداری از دوربیر
 های نرم افزاری و سخت افزاری مربوطه به صورت سالیانه های حفاظت تصویری و نگهداری دستگاهقرارداد پشتیبانر

ی از اطالعات مربوطه وآپهای انتقال تصویر، ضبط تصاویر، آرشیو تصاویر، بک ارائه شویس    .…گیر

ر مداربسته تحت آنالوگ، تحت شبکه، دید در شب و  … فروش انواع دوربیر

 

 خدمات ما  



 

 ای کارشناسان جهت بررش مشکالت و ارائه راهکاربازدید دوره 

 

 بروز رسانر الیسنستنظیم و  

ات دارای گاراننر  ر  تعویض تجهیر

ر های مداربسته  ات و دوربیر ر  عیب یانی و تعمیر تجهیر

ی از اطالعات   بکاپ گیر

 خدمات پشتیباین 



  

ت
نا
 

ت
جه

 ت
ن ی 
ام
ت

 

ن تام • ن تجه ی  ن چ یاز مبدا کشورها  اتت   و امارات ی 

فتی با پ ر در جهان، تجارت ب  یتکنولوژ   شی    نی توان گفت ا  . یمستی ن  ا یرو   کیبه    هیشب   گر ی د  الملیل  یر
ی

  ،یمدرن امروز   نوع تجارت، در زندگ

ر باال و همچن   نهینه تنها هز    د یسودمند و مف  ار یتواند بس   را همچون گذشته ها نخواهد داشت، بلکه یم  هیخطر از دست دادن شما  یر

ر چو   باشد. امروزه دنی  ر تام شگامانی به پ  یر  .شده اند لیکننده انواع کاالها، در شاش جهان تبد  یر

ر نت ن  هرمز  ر تام  یمتماد  یسته با تجارب به دست امده در سالهاتوان  یر ر تجه   یر کتها  اتیر از   کیکروت ی، م  سکو ی ، س  کسلیزا  ،یهواو   یشی

ر امارات و چ یمبدا کشورها  .  د یینما یر
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اداره کل کتابخانه های 
 استان هرمزگان 

اداره کل آموزش و پرورش استان  

 هرمزگان 

کت پا  ندانیشی

 خط لوله مکران 
  غاتیسازمان تبل

 هرمزگان اسالیم

کت هم   ارجی یشی

کت تول برق  د یشی

 بندرعباس

کت شا   انیشی

ون  ک یالکیر

کت معماران  شی

 تجارت آفتاب 

کت فوالد کاوه   شی

 ش یجنوب ک
کت در    کر یپ ا یشی

 ساحل 
کت فرداست انرژ   یشی

 فالت

کت خل  پژم جیشی

فارس   جیخل مارستانیب

 بندرعباس

کت آترا کران   شی

 ی انرژ 

و   یاداره کل امور اقتصاد

 استان هرمزگان  نی دارا

کت سیمان   شی

 هرمزگان 

دانشکده   -دانشگاه آزاد قشم 
 پزشگ

کت پرش گاز بندرعباس  علوم پزشگ هرمزگان دانشگاه   شی

کت نفت الوان    شی

از ، بندرعباس )  شیر

 و جزیره الوان( 

کت تول ید روی  شی
 بندرعباس



 

 کییر دانشگاه آزاد واحد س

بندرعباس    هیحوزه علم 
   مدرسه الننی 

کت هواپیمانی نفت ایر   شی
 کیش 

ی
 نماییندگ

مدیریت آموزش و پرورش 

 شهرستان بستک 

ی  فرمانداری بندرلنگه  دادگسیر

 شهرستان بستک 

 کانون تبلیغات مهر

اداره بهزیسنر 

 شهرستان بستک 

مدیریت برق 

 شهرستان بستک 

اداره ی آب و 

فاضالب روستانی  

 شهرستان بستک 

اداره پست  

 شهرستان بستک 
اداره ی ثبت احوال 

 شهرستان بستک 
کت نفت فالت قاره   شی

 بندرلنگه ناحیه ی 

جهاد کشاورزی  

 شهرستان بندرلنگه 

اداره ی منابع طبییع  

 شهرستان بندرلنگه 

بیمه ی سالمت 

 شهرستان بندرلنگه 

کمیته امداد امام خمینر  

 بندرکنگ

کت حد دریا   شی

 هواپیمانی ایراین ایر  
دفیر

 شعبه ی بندرلنگه 

 فرودگاه شهرستان بندرلنگه 

 شرکت حد دریا



 بندرعباس( اسنپ
ی

 )نمایندگ

دانشگاه آزاد اسالیم 

 واحد بندرلنگه 
دانشگاه آزد اسالیم 

 واحد بستک 
دانشگاه پیام نور  

 واحد بستک 
بانک سامان  

 کیش
ی

 نمایندگ
بانک میل  

 بندرکنگ
ی

 نمایندگ

کت راه ساز گوده   شی

 شهرداری بندرخمیر  شهرداری بندرکنگ شهرداری بستک 

کت دام و طیور سپید   شی

 بستک 
کت گچ صدف   صنایع شیر دهنگ  شی

 هرنگ
 صنایع برودنر سلسبیل 

اداره کار تعاون و رفاه اجتمایع  

 شهرستان بندرلنگه 
ر اجتمایع   تامیر

 جزیره کیش 

کت شیب کوه زیتون  مجتمع تجاری مرکزی  تجارتخانه ی جنوب   ناب ی دانشگاه آزاد واحد م شی
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www.hormoznet.net 

info@hormoznet.net 

07632300 

@pishgaman32300  | @hormoznet 

بندرعباس ، خیابان امام خمینر ، بلوار معلم ، شهر نمایش ،  

 جنب بانک انصار ، ساختمان دیانت ، طبقه پنجم 


