
 

 

 

 

 اتحادیه تشکیل تاریخچه

 از جمعی همراه به( 3S)سپهر سرویس سامانه شرکت توسط که بازدیدی تور طی در و 1388 سال در اتحادیه تشکیل اولیه ایده

 بزرگان حمایت و استقبال مورد و مطرح راد زنوزی مهندس توسط استانبول CEBIT نمایشگاه در ارتباطات صنعت پیشکسوتان

 مهندس و رستگار، مهندس نژاد، طالبی مهندس اول، همراه بنیانگزاران از همتی هوشنگ مهندس مرحوم جمله از صنعت

 ، افزایی هم منظور به( مپتا)ایران مخابرات پیمانکاران و مشاوران ، مهندسی خدمات صادرکنندگان اتحادیه. گرفت قرار ممقانی

 عمومی مجمع اولین. گردید تشکیل ارتباطات صنعت در مهندسی و فنی خدمات دهندگان ارائه و شرکتها از حمایت و تقویت

 انتخاب موسس هیات بعنوان زیر نفرات و تشکیل شهران سیدالشهدای فرهنگسرای محل در1388/9/25 تاریخ در اتحادیه تشکیل

 : گردیدند

 سازمان رئیس و وزیر محترم معاون حضور با ایران بازرگانی اتاق محل در 89 سال در اتحادیه عمومی مجمع اولین سپس و

 ضمن و تشکیل اتحادیه عضو شرکتهای و ایشان معاونان همه و پور کرم دکتر آقای جناب رادیویی ارتباطات و مقررات تنظمیم

 .شدند انتخاب اتحادیه بازرسان و مدیره هیات اساسنامه تصویب

 

 اتحادیه موسس هیات اعضای

 ایران مخابرات پیمانکاران و مشاوران ، مهندسی خدمات صادرکنندگان

 امروز ارتباط همراه شرکت موسس هیات رئیس ، همتی هوشنگ مهندس مرحوم  

 توسعه آوا شرکت موسس هیات رییس نایب ، نژاد طالبی حسن مهندس 

 سپهر سرویس سامانه شرکت موسس هیات عضو و دبیر ، راد زنوزی محمود مهندس(3S ) 

 آسیا کاوشکام شرکت موسس هیات عضو ، فرهادیه عباس مهندس  

 ارتباط فراریز شرکت موسس هیات عضو ، طاهری مهندس   

 

 

 دوره اولین مدیره هیات اعضای

 همتی هوشنگ مهندس

   نژاد طالبی حسن مهندس

   فرهادیه عباس مهندس

    طینت پاک امین محمد مهندس

 راد زنوزی محمود مهندس

 

 مدیره هیات البدل علی اعضای

 راثی مسعود مهندس

 نیلفروشان علی محمد مهندس

 

 البدل علی و اصلی بازرس اعضای



 نیکنام اصغر علی مهندس

 ناظمی رضا محمد مهندس

 

 

 
 

 

  تاریخ در اتحادیه پروانه  باالخره و

  ص43/پ268 شماره به و1390/03/01

 و ایران معادن و صنایع و بازرگانی اتاق توسط

 .گردید صادر نهاوندیان دکتر تایید با

 

 

 
 

 

 

  تاریخ در مستمر پیگیریهای با

  اصولی موافقت1389/03/22



  شماره به اتحــــــادیه

 .گردید صـــادر ص/10/ 3/ 319

 

 

 

 استراتژی

 شرکتهای حداکثری عضویت

 مخابرات صنعت زمینه در فعال 

 

 انداز چشم

  درصنعت برتر صنفی تشکل

    1400 ســــــال تا مخـــــــابرات

 

 ماموریت بیانیه

  اتحادیه عضو شرکتهای صنفی مسائل حل جهت در تالش و شناسایی

  مالیاتی امور سازمان و اجتماعی تامین با مذاکره طریق از مالیات و بیمه مسائل رفع پیگیری

  ها شرکت فعالیت مجوز صدور

  ICT درصنعت اختالف حل شورای و کارشناسی حوزه تشکیل

  عضو شرکتهای و اتحادیه برندینگ جهت در همکاری 

 اتحادیه اساسنامه مطابق گیری تصمیم مراکز سایر و وزارتخانه و دولتی شرکتهای با تعامل

  اتحادیه، نشریه اندازی راه

 و فنی خدمات صادرات همچنین و ارایه و مشترک های پروژه اجرای جهت فعال شرکتهای بین در سینرژی ایجاد

 مهندسی

 خارجی و داخلی المللی بین نمایشگاههای در فعال شرکت

 ICT حوزه در مختلف های زمینه در استانداردسازی  و خدمات بهای فهرست تدوین

  استارتاپها و مستعد و نوپا شرکتهای رشد به کمک

   اتحادیه اعضای بین متخصص نیروهای استخدام و جذب به کمک 

   اعضا ای حرفه مرامنامه رعایت و تدوین

  اتحادیه اعضای به مهندسی و فنی و مدیریتی مشاوره خدمات ارایه

  اتحادیه اعضای فنی دانش بروزرسانی جهت در آموزشی کارگاههای و سمینارها برگزاری

 اعضاء شدن بنیان دانش درراستای مشاوره

 اعضـاء به نمایشگاهی کامل خدمات 

  اعضاء به رفاهی خدمات ارایه

 اعضاء شرکتهای و ها پروژه در چابک مدیریت نظیر استاندارد سیستمهای استقرار جهت همکاری و مشاوره

 , …   IOT, BIGDATA ,VAS نظیر تخصصـــــی کارگروههای تشکیل و دستورالعملها تدوین

  ها وزارتخانه و مجلس تخصصی کمیسیونهــای در فعال مشارکت

  تصویب جهت در گیری تصمیم مراجع سایر یا و بازرگانی اتاق

 

  مربوطه قوانین صحیح اجرای یا و اصالح

  داخلی خصوصی بخش از حمایت

  اعضاء برای حقوقــــی و قراردادی مسائل مورد در مشــــاوره

 غیر و حضوری آموزشی های دوره برگزاری  شرکـتـها سایـــر و اعضاء به فنی و مدیریتی مشـــــاوره ارایه

 خارجی و داخلی دانشگاههای تحقیقاتی و علمی مراکز با همکاری طریق از مختلف سطوح در حضوری

 شغلی مهارتهای افزایش و مهندسی خدمات سازی استاندارد

  سازی تصمیم به کمک و گذار قانون دستگاههای به نیاز مورد مشاوره

 

 



 مرامنامه

 

 ای حرفه اخالق و اصول به پایبندی

  صنفی معضالت حل و شناسایی برای مخابرات صنعت فعاالن بین وفاق ایجاد

 همکار شرکتهای بین بیشتر افزایی هم ایجاد

 اتحادیه اعضای مهندسی و فنی دانش سطح ارتقای و ارزیابی

 اتحادیه های سیاست و اهداف به پایبندی

 مهندسی خدمات صادرات و داخلی مهندسی و فنی توان کردن حداکثر هدف با کار و کسب ازتوسعه حمایت

 المللی بین بازارهای در خدمات ارائه برای مخابرات صنعت فعال شرکتهای حضور تسهیل

 

 1397 سال تا اتحادیه اهداف

  مخابرات صنعت در فعال شرکت 100 از بیش جذب

  97 سال برای مخابرات صنعت در خدمات بهای فهرست تعیین 

 1397 سال انتهای تا اتحادیه عضو شرکتهای توانایی ارزیابی و شناسایی 

 مخابرات صنعت مختلف های زمینه در تخصصی کارگروههای تشکیل 

 مهندسی و فنی خدمات ارائه برای خارجی و داخلی هدف بازارهای در فعال حضور و شناسایی

 

 

 

 .فرمایید مراجعه اتحادیه سایت به توانید می عضویت و  نام ثبت جهت

 ، اصفهانی اشرفی: مدارک ارسال و هماهنگی برای اتحادیه دفتر آدرس

 ســــــوم طبـقه 59 پالک 5 خیــابان نبش ، پونــک میــــــدان از باالتـر

 

No. 59.5th Ave. Poonak sqr.Tehran 

Telfax : (+98) 21 44479144 

 

ICTUnion@ 

02144479144 

U.com-http://ICT 

http://mapta.ir 

 

U.com-info@ICT 

info@mapta.ir 
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