
  

 

 ارتباطات نوژان شرکت توسعه

 

 

 توسعه ارتباطات نوژان 

 ی هوشمند  ارتباطیهاارائه دهنده راهکار                                         

 

تکیه بر تیم مدیریتی متخصص و بهره مندی از  افعالیت خود را بتوسعه ارتباطات نوژان شرکت 

جمع آوری داده، و  پارتباطیدانش فنی روز دنیا به منظور طراحی و ارائه راهکارهای هوشمند 

کارخانجات و و  اپراتور های بندریهای متعددی را برای شرکتهای مخابراتی،  پروژه تاکنون

 ست.با موفقیت اجرا نموده ا  سازمانهای دولتی و خصوصی 

 

 عنوان سند : رزومه شرکت

 Re103شناسه سند : 

 ۳نسخه 

 ۱۳۹۸ تیرماهزمان آخرین بروز رسانی:  

 
 مقدمه

 شرکت پیام ارتباطات نوژان
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 معرفی شرکت
 

 

 معرفی شرکت  •

 چارت سازمانی  •

 ساختار بخشهای تخصصی  •

 نيروهای متخصص •

 خدمات تخصصی  •

 اخذ شده مجوزهای •

 شرکای تجاری •

  برخی از پروژه های انجام شده •
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 معرفی شرکت 
 

  ۴۸۳۱۰۸شماره ثبت: 

               ۱۴۰۰۵۴۳۶۱۴۰:شناسه ملی 

تکیه بر تیم مدیریتی متخصص و بهره مندی از دانش فنی  افعالیت خود را بتوسعه ارتباطات نوژان شرکت 

های محیطهای صنعتی   جمع آوری داده و  ارتباطیروز دنیا به منظور طراحی و ارائه راهکارهای هوشمند 

 یسازمانهای دولتی و خصوصهای متعددی را برای  پروژه آغاز کرده و تاکنون شامل بنادر و کارخانجات و...

 با موفقیت اجرا نموده است.کارخانجات و مجتمع های مختلف  -بندریاپراتور های -

اخذ نمایندگی های معتبر این شرکت اقدام به ، راهکارهای نوین و استفاده از تجهیزات بروز  ارائه در راستای 

 ازشرکتهای

AMOBILE-POINTMOBILE-ARH-ZEBRA-STRAlSTALL-BISON-ALTAI 

 نماید. ارائهنموده است تا بتواند جامع ترین  راهکارهای خود را با استفاده از برترین تجهیزات 

 

تا   ,ازش اطالعات در سازمانها می باشددر زمینه دریافت و پرد و امن  هدف ما پیاده سازی سیستم  ارتباط پایدار

 .گرددکارائی سازمان سریع گردش اطالعات باعٍث افزایش مدیریت 
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 چارت سازمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيأت مديره

مدير عامل

واحد مالی و اداری

امور مالی

امور اداری

واحد خريد
واحد فنی و مهندسی 

فروش

هامديريت پروژه

مهندسی نظارت

تيم اجرايی

مديريت فنی

مهندسی شبكه

پشتيبانی فنی

مديريت مهندسی 
فروش

مهندسی فروش

بازاريابی
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 ساختار بخشهای تخصصی 

 

 به شرح زیر می باشد:نوژان خالصه ساختار بخشهای تخصصی شرکت  

  داده بخش طراحی و پیاده سازی شبکه های بی سیم •

 آوری اطالعاتبخش طراحی و پیاده سازی سیستمهای جمع  •

 بخش ارایه سیستمهای توزین هوشمند •

 سیستمهای ردیابی و شناساییبخش طراحی ، پیاده سازی  •

 

 

 نیروهای متخصص 

 

 توانسته است از همکاری نیروهای متخصصی که عالوه بر دارا بودن مدارك تحصیلی از  نوژانشرکت 

 دانشگاههای معتبر داخل وخارج کشور، دارای گواهینامه از مراجع صنعت انفورماتیك هستند، برخوردار باشد. مانند:

◼  Altai  Certified 

◼ Cisco Certified Network Associate (CCNA) 

◼ Fluke Networks Certification 

◼ Psion Certified 
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 خدمات تخصصی

ی هوشمند هابا استفاده از تکنولوژی های برتر جهانی توانایی ارائه راهکارتوسعه ارتباطات نوژان شرکت 

 با آخرین متدلوژیهای نوین دارا می باشد.و کامپیوتری استفاده از شبکه های با  ارتباطی 

 سیستمهای جمع آوری و پردازش داده ارائه   ✓

با عنایت به بیش از بیت سال سابقه مدیران شرکت در این زمینه هم اکنون شرکت توسعه ارتباطات نوژان 

 بعنوان پایگاهی مطمین در این زمینه آماده ارایه خدمات میباشد.

 بل ارایه میباشند.قا   BARCODE-RFID-OCR کلیه سیستمهای فوق بر اساس تکنولوژی های مبتنی بر 

 ابستر ارتباطی بی سیم شبکه داده ه یارائه راهکارها ✓

با اتکاء به نیروهای متخصص و تجهیزات مناسب محیطهای صنعتی امکان ارایه  سیستمهای  این شرکت

زیر ساخت داده سیستمهای  به منظور استفاده,WiFi, ,GPRSاساس تکنولوژی های شبکه بی سیم بر 

 جمع آوری و پردازش اطالعات را دارا میباشد.

 سیستمهای توزین هوشمندارائه  ✓

عملیات توزین شرکت نوژان با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات انواع سیستمهای با توجه به برخط بودن 

 ه مینماید.یبشکه و ... را ارا–پالت –توزین هوشمند جهت کانتینر 

 و انتقال اطالعات در حال حرکت یو شناسایی ردیاب یارائه راهکارها ✓

 

این شرکت با فعالیت در زمینه تکنولوژی انتقال اطالعات اقدام به ارائه راهکارهای مختلفی بر اساس 

ردیابی و مدیریت محرکها شامل افراد و به منظور  RTLSو  WiFi  ،BarCode  ،RFIDتکنولوژی های 

 .جهت باالبردن بازده مجموعه می نماید سایت های مختلفماشین آالت در 
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 مجوزهای کسب شده

شرکت پیام ارتباطات نوژان، تاکنون موفق به اخذ گواهینامه ها و مجوزهای مختلفی از سازمانهای معتبر داخلی 

 گردیده است .

 برخی از مجوزهای کسب شده این شرکت به شرح زیر است: 

 عنوان ردیف

 مجوز فعاليت از شورای عالی انفورماتيک  ۱

 مجوز فعاليت از سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران ۲

  

 

 شرکای تجاری
   ALTAI شرکت ✓

جهت محیطهای صنعتی بوده و شرکت نوژان نیز  WiFiهنگ کنگی از پیشگامان تولید تجهیزات این شرکت           

بعنوان نماینده رسمی تجهیزات فوق تاکنون پروژه های متعددی در حوزه شبکه بی سیم داده محیطهای صنعتی اجرا 

 نموده است.

 Zebra شرکت ✓

تجهیزات جمع آوری و پردازش اطالعات میباشد که محصوالتی  یکی از بزرگترین تولید کنندگان  که ین شرکت ا       

 تبلت صنعتی را تولید مینماید. –چاپگر صنعتی –همچون هندهلد 

  Straistall شرکت    

شرکت انگلیسی فوق پیشتاز صنعت سیستمهای توزین هوشمند کانتینر بوده و شرکت نوژان نیز بعنوان نماینده 

 مینماید.این شرکت فعالییت 

 ARH شرکت ✓

بوده که در مدیریت دربهای تردد   OCRشرکت مجارستانی سرآمد تولیدکنندگان دوربینهای پالك خوان و 

 کانتینر کاربردی میباشند.
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 پروژه های انجام شده
 

 ITمرتبط با  پروژه های انجام شدهبرخی از 

 

 کارفرما ردیف

 ابرات استان آذربايجان غربی شرکت مخ 1

 شرقیشرکت مخابرات استان آذربايجان  2

 شرکت تايد واتر خاورميانه 3

 شرکت خدمات بندری سينا 4

 خليج پژمشرکت  5

 مجتمع فوالد هرمزگان 6

 مجتمع فوالد خراسان 7

 شرکت پتروشيمی باختر 8

 شرکت پتروشيمی انتخاب 9

 شرکت يونيلور 10

 مجتمع شهيد رجايی 11

 خودرو سازی سايپا 12

 توليدی قطعات خودرويی کروز 13

 دانشگاه شهيد عباس پور 14

 دانشگاه آزاد علوم تحقيقات 15

 دانشگاه آزاد بيرجند 16

 دانشگاه آزاد بروجرد 17

 شرکت ساران 18

 سازمان تنظيم مقررات  ارتباطات راديويی 19

 معروف و نهی از منكرستاد احياء امر به  20

 شرکت مخابرات استان گيالن 21

 


