شرکت مهندسي راشانماک
Web: www.Rashanmak.Com
Email: Rashanmak_Co@Yahoo. Com
آدرس :قم 54 ،متری صدوقي ،کوچه  ،45پالک 61
تلفن 42091954 :و 42091694فکس)924( 42069690 :
مشاور ،طراح و مجری انواع شبکههای کامپيوتری ،سيستمهای نظارت تصويری ،سيستمهای برق اضطراری و سيستمهای حضور و غياب

شرکت مهندسي راشانماک با موضوع فعاليت شبکه هاي کامپيوتري در سال  8731با شماره  2252در استان قم به ثبت
رسيده و در طول فعاليت خود توانسته استت بتا انمتار ژترواه هتاي بتکرچ و کودت ر تادي در رمينته شتبکههتاي
کامپيوتري ،دوربينهاي امنيتي تحت شبکه ،سيستمهاي برق اضطراري ) (UPSو سيستمهاي حضور و غياب و نيک با
حضور فعال در نما شگاههاي مختلف  ITو برگکاري سمينارهاي تخصصي گوناگون ،تمارب مفيد و متوفيي بته دستت
آورد و با سرو س دهي مطمئن و ژشتيباني سر ع و به موقع ،به افتخار جلب رضا ت مشتر ان نا ل آ د.

بعضي ازفعاليتها و توانايي های اين شرکت:
 مشاوره ,طراحي و اجراي انواع شبكههاي کامپيوتري با رسانههاي مسي ،فيبر نوري ،بيسيم ،خطوط مخابراتي و ... کابلکشي ساختيافته فيبر نوري ( )Multi Mode , Single Modeو کابلهاي مسي ()Cat8 , Cat7 , Cat6 , Cat5 نصب و راهاندازي شبكههاي بيسيم ( ،)Wirelessسيستمهاي بر تلفني مبتني شبكه  Voipو Video Conferencing نصب و راهاندازي آنتيويروسهاي تحت شبكه نصب و راهانداري دوربينهاي مداربسته تحت شبكه ()IP Camera نصب و راهاندازي سيستمهاي برق اضطراري )(UPS , Generator مشاوره ،طراحي و اجراي پروژههاي اکتيو شبكه (سوييچ ،روتر ،فايروال و )... -نصب و راهاندازي سرور شامل مديريت سيستم عاملها و سرويسهاي مختلف و خدمات مجازيسازي و اکانتينگ

برخي از نمايندگيها و محصوالت اين شرکت:
-

تجهيزات  passiveشبکه ( RECnet plusو  Fullو  Belimtو )Nexans

-

تجهيزات  Activeشبکه ( Planetو  Ciscoو )Mikrotik

-

رکهای پايا سيستم ( )Payasystemو رکهای اچ پي آسيا )(HPA

-

دوربينهای تحت شبکه  Axisو Planet

-

آنتي ويروس کسپرسکي ()Kaspersky

-

يوپياسهای کياستار ( )KSTARو پرسو ()Porsoo

-

موتور برق و ژنراتور گرينپاور )(Green Power

-

سيستمهای حضور و غياب جهانگستر پارس )(JahanGostarPars

برخي از پروژههای اجرا شده و سوابق کاری اين شرکت:
پروژههای فيبر نوری (طراحي و اجرای شبکههای فيبر نوری)
 -اتباع خارجه استانداري قم -اردوگاه

 -دانشگاه قم

 -مجتمع صنعتي بعثت (وزارت دفاع)

 -اداره کل فني و حرفه اي استان قم

 -زندان لنگرود

 -مدرسه علميه معصوميه

 -بيمارستان وليعصر

 -ساختمان هاي مختلف جامعه العلوم

 -مرکز مديريت حوزه علميه قم (دارالشفا)

 -دانشگاه آزاد قم ،پرديسان

 -ساختمانهاي دادگستري قم

 -نيروگاه حرارتي قم

 -دانشگاه اديان و مذاهب

 -شرکت ملي گاز استان قم ()CGS

-پرديس فارابي دانشگاه تهران

 -دانشگاه علوم پزشكي قم

 -شرکت نفت استان قم

پروژههای شبکههای مسي ( ،)Cat7 , Cat6 , Cat5eمشاوره  ،طراحي ،نصب و راهاندازی
 -اداره امور اتباع خارجه

 -دبستان صدوق

 -صندوق کارآفريني اميد

 -اداره کل زندان هاي استان قم و زندان ساحلي

 -دبيرستان نجيمي

 -صندوق مهر امام رضا

 -اداره کل کار و امور اجتماعي استان قم

 -دبيرستان حافظ

 -فروشگاه رفاه

 -اداره کل نوسازي مدارس استان قم

 -دبيرستان صدوق

 -کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

 -آتليه عمارت

 -دبيرستان غيرانتفاعي شفيعه

 -کتابخانه امام علي

 -آزمايشگاه بوعلي

 -درمانگاه حضرت معصومه

 -کتابخانه آيت ا ...خامنهاي

 -آزمايشگاه پالسما

 -درمانگاه نور

 -کتابخانه عالمه اميني

 -آستانه مقدسه حضرت معصومه

 -دفتر رهبري قم

 -کتابخانه فقه و اصول (آيت ا ...سيستاني)

 -آموزش و پرورش قم (نواحي چهارگانه)

 -ساختمانهاي پرديس فارابي دانشگاه تهران

 -کتابخانه نرگس

 -بانک ملي شعبه فجر

 -ساختمانهاي مختلف جهاد کشاورزي استان قم

 -ماليات بر ارزش افزوده

 -بخشي از شبكه صدا و سيماي مرکز استان قم

 -ساختمانهاي شرکت توزيع برق استان قم و

 -مجتمع صنعتي بعثت (وزارت دفاع)

 بنياد خاتم االوصيا (ساختمان شش طبقه سپاه) -بيمارستان وليعصر

مناطق آن
 -ساختمانهاي فنيي و حرفيهاي اسيتان قيم (اداره

 مجمع امام صادق (ساختمان  5طبقه) -مدرسه باغچهبان

 -بيمه خدمات درماني

کل ،مرکز سنجش ،مرکيز پرديسيان ،مرکيز

 -مدرسه حكمت 1و2

 -پژوهشكده حوزه و دانشگاه

امام خميني ،مرکز نيروگاه)

 -مدرسه عالمه حلي

 پژوهشكده مهدويت (مؤسسه آينده روشن) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي تربيت معلم حضرت معصومه تصفيهخانه آب قم (دليجان) -تيپ  38امام صادق

 ساختمانهاي مختلف جامعه المصطفي العالميه(قم ،اصفهان و گرگان)
 ساختمانهاي مختلف دادگستري ،دادسراها ودادگاههاي استان قم

 مدرسه علميه الهادي مدرسه علميه معصوميه مرکز تحقيقات زن و خانواده -مرکز تحقيقات مجلس شوراي اسالمي

 -سازمان آب منطقه اي

 -مرکز مديريت حوزه علميه قم (دارالشفا)

 -چاپخانه بزرگ قرآن کريم (اسوه)

 -سازمان آب و فاضالب روستايي قم

 -معاونت تبليغ حوزه علميه قم

 -دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم

 -سازمان کامپيوتر نور (قم و تهران)

 -موسسه مالي اعتباري صالحين

 -دانشگاه اديان و مذاهب

 -شرکت پارس خرم

 -مؤسسه بصيرت

 -دانشگاه امام صادق (پرديسان)

 -شرکت پخش فرآوردههاي نفتي استان قم

 -مؤسسه زائر

 -دانشگاه آزاد اسالمي استان قم

 -شرکت توسعه و تدبير جوامع اسالم

 -نيروگاه حرارتي قم

 -دانشگاه حضرت معصومه

 -شرکت فتح ياوران (وابسته به سپاه)

 -هالل احمر استان قم

 -دانشگاه علوم پزشكي قم و مرکز فالي

 -شرکت ملي گاز استان قم

 -هنرستان برقعي

 -دانشگاه قم

 -شوراي عالي حوزه علميه

 -هنرستان وليعصر

 -دانشگاه مفيد قم

 -شهرداري قم

 مدارس مختلف حوزه هاي علميه قم از جمله :امام موسي کاظم ،امام باقر ،الهادي ،حقاني ،کرماني ،صدوقي ،سفيران هدايت ،اباصالح ،امام رضا ،علوي ،فاطمي،شهيدين ،امام مهدي موعود ،امام صادق ،رضويه ،مالصادق ،امام عصر ،رسالت ،عترت ،امراللهي ،مدينهالعلم ،ائمه اطهار ،جهانگيرخان ،حكمت ،زينالعابدين،
رستگاران ،عسگريين ،امام جواد
پروژههای ( Wirelessشبکههای بيسيم)
 اتباع خارجه استانداري قم (نصب دکل و Wirelessو )Voip
 -اداره کل راه و ترابري استان قم

 -آسانسور مهرگستر

 -پژوهشكده حوزه و دانشگاه

 -آستانه مقدسه حضرت معصومه

 -پژوهشكده مهدويت (آينده روشن)

 -بانک توسعه تعاون

 -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

 -جهاد کشاورزي استان قم

 -شرکت امير منصور ايرانيان (داماش)

 -مجتمع شهر آفتاب

 -چاپخانه بزرگ قرآن کريم (اسوه)

 -شرکت پخش فرآوردههاي نفتي استان قم

 -مرکز پژوهش هاي صدا و سيماي قم

 -دانشگاه اديان و مذاهب

 -شرکت توسعه و تدبير جوامع اسالم

 -مرکز خدمات حوزه هاي علميه

 -دانشگاه آزاد اسالمي استان قم

 -کارخانه آجر عدل

 -موسسه ياران امين

 -دانشگاه تعالي

 -کارخانه پاباس

 -نصب دکلها و شبكههاي بيسيم کليه

 -دانشگاه شهاب دانش

 -کارخانه پاکيوم

ساختمانهاي اداره کل و نواحي چهارگانه

 -درمانگاه حضرت معصومه

 -کليه ساختمانها و مراکز اداره کل فني و

آموزش و پرورش استان قم

 زندان لنگرود ساختمانهاي شرکت ملي گاز استان قم (نصبدکل و  Wirelessو )Voip

حرفهاي استان قم
 کليه ساختمانهاي هالل احمر استان قم (نصبدکل و )Wireless

 نمايندگيهاي سايپا هتل بينالمللي قم -هنرستان حضرت زهرا

پروژههای  IP Cameraو ويدئوکنفرانسينگ
 -اداره کل امور اتباع خارجه استان قم

 -درمانگاه علي بن ابيطالب

 -شعب مؤسسه مالي و اعتباري انصار قم

 -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

 -دفتر آيتا ...صافي گلپايگاني

 -شهرداري مرکزي قم

 -شرکت ملي گاز استان قم

 -ساختمانهاي مختلف دفتر تبليغات اسالمي حوزه

 -فني و حرفه اي مرکز پرديسان

 -کانون مريم

علميه قم

 -فني و حرفه اي مرکز نيروگاه

 -مرکز خدمات حوزه هاي علميه

 -ساختمانهاي مختلف هالل احمر استان قم

 -کارخانه يخچال سازي نگين

 -اداره کل فني و حرفه اي استان قم

 -سازمان آب و فاضالب استان قم

 -مرکز آموزش معصوميه سپاه

 -بنياد خاتم االوصيا

 -سازمان زندان هاي استان قم ،زندان مرکزي

 -جامعه المصطفي العالميه ،جامعه العلوم

(لنگرود) (نصب و راه اندازي بيش از يكصد

 -جهاد دانشگاهي قم

و پنجاه دوربين )Axis

 -دانشگاه اديان و مذاهب

 -شرکت پارس خرم

 -اداره کل استاندارد استان قم

 -دفتر تبليغات اسالمي قم

 -کارخانه پاباس

 -اداره کل امور اتباع خارجه استان قم

 -دفتر تبليغات حوزه علميه قم

 -کارخانه کيميا پلي استر قم

 -اداره کل امور مالياتي استان قم

 -سازمان آب و فاضالب روستايي قم

 -کتابخانه فقه و اصول

پروژههای Kaspersky

 -اداره کل آموزش و پرورش استان قم

 -سازمان بازرگاني استان قم

 -مدرسه علميه حجتيه

 -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم

 -سازمان تربيت بدني استان قم

 -مدرسه هدايت

 -استانداري قم

 -سازمان جهاد کشاورزي استان قم

 -مرکز جهاني مبلغ

 -آزمايشگاه بوعلي

 -سازمان زندانهاي استان قم

 -موسسه آينده روشن

 -بنياد خاتم االوصيا

 -سازمان مسكن و شهرسازي استان قم

 -موسسه بصيرت

 -پزشكي قانوني

 -ستاد فرهنگي فجر

 -موسسه رسول اکرم

 -پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 -شرکت ارتباطات زير ساخت

 -موسسه سراج انديشه

 -پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

 -شرکت امين گستر

 -موسسه طاليهداران

 -جامعه الزهرا

 -شرکت ايران زمين

 -موسسه فرهنگي امام موسي صدر

 -جامعه المصطفي العالميه

 -شرکت آبزيان صنعتي روبيان

 -موسسه فرهنگي ياسين

 -داروخانه دکتر يزديان

 -شرکت ديرند کيميا

 -موسسه فقه الثقلين

 -دانشگاه الحكمه

 -شهرداري منطقه  4قم

 -نمايندگيهاي ايران خودرو

 -دانشگاه تهران (پرديس قم)

 -صندوق قرضالحسنه دفتر تبليغات اسالمي

 -نمايندگيهاي سايپا

 -دانشگاه علوم پزشكي قم

 -فرمانداري قم

 -هالل احمر استان قم

 -دانشگاه قم

 -فروشگاه کوثر (دفتر تبليغات)

 -دانشگاه معارف اسالمي

 -کارخانه آرد پويا

پروژههای برق اضطرای ((UPS , Generator
 -اداره کل اتباع خارجه استانداري قم

 -اداره کل بيمه سالمت

 -استخر واليت

 -اداره کل ارشاد اسالمي استان قم

 -اداره کل زندانهاي استان قم

 -اورژانس 115

 -بانک تجارت

 -دانشگاه علوم پزشكي قم

 -فروشگاه شاپرک

 -بانک توسعه صادرات

 -دانشگاه قم

 -کارخانه کفش رجبي

 -بانک رسالت

 -درمانگاه جمكران

 -کانون اصالح و تربيت زندان

 -بانک کارآفرين

 -دفتر آيتا ...صافي گلپايگاني

 -کتابخانه آيتا ...حائري

 -بانک ملت

 -راهآهن استان قم

 -کتابخانه آيتا ...خامنهاي

 -بانک ملي

 -رستوران زعفران

 -مجتمع رفاهي مهر و ماه

 -بنياد خاتم االوصيا

 -ساختمانهاي مختلف امور مالياتي استان قم

 -مدرسه وليعصر

 -پرديس دانشگاه علوم پزشكي

 -سازمان آب منطقهاي

 -مرکز مديريت حوزههاي علميه قم

 -پرديس فارابي دانشگاه تهران

 -سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم

 -مرکز مطالعات اسالمي

 -پروژه منوريل قم

 -شرکت پارس خرم

 -مرکز نجوم آيت ا ...سيستاني

 -تيپ  38امام صادق

 -شرکت داده ورزي سداد

 -مسجد مقدس جمكران

 -جمعيت هالل احمر استان قم

 -شرکت ملي گاز استان قم

 -موسسه ائمهالهدي

 -دانشگاه اديان و مذاهب

 -شعب بانک مسكن

 -موسسه صراط

 -دانشگاه آزاد اسالمي قم

 -صندوق ذخيره علوي

 -موسسه ياسين امين

 -دانشگاه جتمع علمي کاربردي

 -فروشگاه روبيان

-کتابخانه فقه و اصول

سيستمهای حضور و غياب
 -اداره کل استاندارد استان قم

 -شرکت تابش نور

 -کارخانه لوتوس ايرانيان

 -مرکز سالمت شهيد فهميده

 -اداره کل زندانهاي استان قم

 -شرکت راهگستر والش

 -کتابخانه مسجد اعظم

 -مرکز مديريت حوزههاي علميه قم

 -آستانه مقدسه حضرت عباس

 -شرکت صنايع آهک فريد قم

 -مجتمع فرهنگي نور

 -مسجد مقدس جمكران

 -تعاوني مسكن جامعهالمصطفي

 -شرکت فوم فشرده بيتا

 -مجتمع فني تهران

 -موسسه انوار طاها

 -دانشگاه شهاب دانش

 -شرکت ماشينابزار قم

 -مدرسه علميه امام حسن مجتبي

 -موسسه آل ياسين

 -دانشگاه علوم پزشكي قم

 -شرکت ماهآفرين پاکديس

 -مدرسه علميه امام رضا

 -موسسه پرنيان داده نگار پيشرفته

 -رستوران مرتضوي

 -قائمدارو

 -مدرسه علميه عترت

 -موسسه واليت

 -سازمان انتقال خون

 -کارخانه پنبه کريمي

 -مرکز بهداشت بقيها...

 -شرکت الكتروفن

 -کارخانه سيمان نيزار قم

 -مرکز تخصصي قضا حوزه علميه

 -هتل ارم

و موارد متفرقه ديگر
اداره آموزش روحانيون قوه قضاييه استان قم -اداره کل هواشناسي استان قم -پزشكي قانوني قم -پست بانک استان قم -جامعه الزهرا -دانشستان عالي امام خميني -دانشكده فني و حرفهاي
جراحي زاده ساوه -دفتر نظارت بر انتخابات -سرپرستي بانک ملي استان قم -شرکت پويش برق -شوراي شهر قم -صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي -فرهنگستان علوم اسالمي -مرکز
بهداشت استان قم -مرکز جهاني علوم اسالمي -آموزش و پرورش کهک -اداره ارتباطات سيار -اداره تعاون کل استان قم -اداره ديتا -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قم -اقامتگاه شاهد
 انتشارات دارالحديث -بانک انصار -بانک پارسيان -بانک تجارت -بانک توسعه تعاون -بانک رسالت -بانک رفاه -بانک سامان  -بانک سپه -بانک قرض الحسنه مهر ايران -بانک قوامين-بانک کشاورزي -بانک مسكن -بانک ملت -بانک ملي  -بسيج فرهنگيان -بنياد بين المللي اسرا -بنياد تعاون -بنيان توسعه اقتصاد سرمايه گذاري پايدار -بيمارستان آيت اهلل گلپايگاني-
بيمارستان شهيد بهشتي -بيمه ايران -بيمه معلم -جامعه القرآن -جهاد دانشگاهي -حوزه علميه خواهران -خبرگزاري رسا -خبرگزاري فارس -دانشگاه اخالق و تربيت -دانشگاه باقرالعلوم-
دانشگاه پيام نور  -دانشگاه صدوق -دانشگاه صنعتي قم -دايره المعارف فقه اسالمي -دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري -دبيرستان شرافت -درمانگاه امام صادق -درمانگاه اهل بيت -درمانگاه
بقيهاهلل -درمانگاه صدرا -درمانگاه نور -دفتر آيت اهلل سيستاني -دفتر آيتا ...مكارم شيرازي -دفتر تبليغات اسالمي قم  -دفتر تحقيقات فرماندهي انتظامي استان قم -سازمان تاکسيراني قم-
سازمان ميراث فرهنگي -سازمان نظام مهندسي ساختمان -ستاد اجرايي فرمان حضرت امام -ستاد فرهنگي فجر -ستاد نمايشگاه مرکز رشد دانشگاه قم  -سفيران هدايت -شبكه امام حسين-
شبكه اهل بيت -شبكه پيجوستاره -شبكه جهاني واليت -شرکت الكتروفن -شرکت الياف گلريز -شرکت پخش البرز -شرکت تعاوني ناشران قم -شرکت دادهورزي سداد -شرکت فوالد غرب-
صندوق ايثار علي بن ابيطالب -صندوق ذخيره علوي -طب بوعلي سينا -فروشگاه جانبازان -کارتن پالست مجد -کارخانه بنيادبتن -کارخانه تكران مبرد -کانون نسيم مطهر -کميته امداد استان قم
 مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي  -مجتمع رفاهي مهتاب -مجتمع فرهنگي نور -مجتمع فني تهران -مخابرات استان قم  -مدرسه اسالمي هنر -مدرسه المهدي -مدرسه انقالب اسالمي -مدرسهتخصصي فقه و اصول -مدرسه حجتيه  -مدرسه راهنمايي هدايت -مدرسه شاهد حضرت رقيه -مدرسه شهيد آويني -مدرسه ملک زاده -مرکز آموزش علويون  -مرکز المصطفي -مرکز
پژوهشهاي صدا و سيماي استان قم -مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسالمي -مرکز تحقيقات مجلس شوراي اسالمي -مرکز جهاني مبلغ -مرکز خدمات سرمايه گذاري پارس -مرکز طب آزما-
مرکز علمي کاربردي شهيد محالتي -مرکز علمي کاربردي صنايع و معادن -مرکز فرهنگي آينده سازان -مرکز فن آوري اطالعات آستانه -مرکز مديريت حوزه علميه قم -مرکز مطالعات اديان و
مذاهب -مرکز مطالعات حوزه علميه -مرکز مطالعات نجوم و پژوهشهاي فلكي -مرکز مطالعات و پاسخ گويي به شبهات -مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه  -مسجد مقدس جمكران-
معاونت بهداشت آستانه مقدسه -موسسه آل البيت -موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني -موسسه امام حسن عسكري  -موسسه امام هادي -موسسه حفظ و نشر آثار امام خميني -موسسه
دارالحديث -موسسه شيعه شناسي -موسسه طاليه داران نور -موسسه عالمه وحيد -موسسه مالي و اعتباري مهر  -موسسه مطاف عشق -موسسه وال  -نظام مهندسي ساختمان -نمايشگاه بين المللي
قم  -نهاد رهبري در دانشگاه ها -نهضت سوادآموزي -نيروي هوايي سپاه  -وزارت علوم و تحقيقات و فناوري -هنرستان چمران -هنرستان حضرت معصومه -هنرستان دارالفنون -هنرستان محتشم-
موسسه حكمت و فلسفه -هنرستان  15شعبان -مدرسه علميه حضرت ابوالفضل -سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح -کارخانه آرد درخشان -بانک ملي شعبه آيتا ...کاشاني -هنرستان
فخري -مشاوره در طراحي سيستمهاي ويدئوکنفرانسينگ استانداري استان قم .و بسياري از سازمانها و ادارات ديگر و شرکتها و کارخانجات معتبر

