✓

سالن شوراي اسالمي شهر قدس

الف ) سيستم کنفرانس محصول کمپاني  JTRمدل  JWC 500با تعداد  17عدد
ميکروفن و امکانات مدرني همچون :
راي گيري  ،کنترل اتوماتيک دوربين  Auto Trackingو ضبط صدا جلسات بر
روي حافظه  Flash Memoryو قابليت هايي همچون جلوگيري از فيدبک  ،کليد
حق تقدم  ،قابليت اتصال به کامپيوتر  ،روشن شدن ميکروفن توسط صداي گوينده ،
قابليت کنترل دوربين  SpeedDomeجهت دريافت تصوير گوينده

ب ) سيستم صوتي اين سالن شامل بلندگوهاي  2wayدکوراتيو محصول کمپاني
 Wharfedeleمدل  ، Titan 8پاور ميکسر محصول

 P.Vمدل

 PMX16250و ميکروفن هاي بيسيم حرفه اي دستي و يقه اي محصول
MiPro

ج ) سيستم نمايش تصوير شامل يکي از محصوالت کمپاني  Panasonicمدل
 VX500که جزء برترين کمپاني هاي متخصص در توليد ويدئو پروجکشن دنيا مي باشد
نصب شده است

د) سيستم تصوير برداري با قابليت کنترل اتوماتيک توسط سيستم کنفرانس متشکل
از  2عدد دوربين  SpeedDomeمحصول کمپاني  Samsungبه همراه رکوردر
حرفه اي تصوير محصول کمپاني  LGبا حافظه داخلي

✓ سالن کنفرانس شهرداري منطقه ۳تهران
سيستم هاي بکار رفته در اين سالن عبارتند از :
الف ) سيستم کنفرانس به کار رفته در اين سالن شامل  ۳۶عدد ميکرفن
کنفرانس  S-Hitachiبا مشخصات ذيل :
بلندگو داخلي  ، 2wميکروفن با حساسيت باال جهت دريافت صدا از فاصله دور ،
داراي خروجي هدفون جهت جلسات محرمانه و ضبط مکالمات از کنسول  ،داراي
کليد حق تقدم جهت تعيين وضعيت کنسولهاي شرکت کننده

ب ) سيستم صوتي اين سالن شامل بلندگوهاي  2wayدکوراتيو که توان
مصرفي خود را از منبع تغذيه کنفرانس تامين مي نمايد  ،ميکروفن هاي بيسيم
دستي و يقه اي محصول کمپاني  MiProداراي باند فرکانسي UHF

✓ سازمان مديريت پسماند تهران
سيستم صوت اجرا شده در اين سالن عبارتند از :
آمپلي فاير حرفه اي  D&Dکالس  Dداراي پروسسور داخلي و
•
صفحه نمايشگر سري DJ-630
•

ميکسر حرفه اي ساخت کمپاني SoundCraft

باند هاي دکوراتيو  2wayمحصول کمپاني  JBLمدل
•
CONTROL 29A
•

رکوردر حرفه اي محصول کمپاني Samson

✓ تجهيز سالن همايش تاالر قلم کتابخانه ملي ايران
درباره سازمان :
سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران مؤسسهاي آموزشي ،پژوهشي،
علمي و خدماتي است که اساسنامه آن به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است و
رياست عاليه آن با رئيس جمهوري است.

شکلگيري رسمي کتابخانه ملي به سال  1۳1۶بازميگردد .در سال  1۳۵۸مرکز
خدمات کتابداري ،و در سال  1۳7۸سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي در کتابخانه
ملي ادغام شدند و سرانجام در سال  1۳۸1با تصويب شوراي عالي اداري ،کتابخانه ملي
و سازمان اسناد ملي با هم ادغام شدند و سازمان فعلي شکل گرفت .اکنون اين سازمان
در دو ساختمان مستقل «کتابخانه ملي ايران» و «گنجينه اسناد ملي ايران» فعاليت دارد
که شرکت طنين گستران توانست در سال  ۹۳عهده دار اجراي سيستم صوت کتابخانه
ملي شود.

سيستم صوت به کار رفته در سالن اين کتابخانه از بهترين و با کيفيت ترين نوع سيستم
صوتي در دنيا است که به شرح زير مي باشد.
•

آمپلي فاير حرفه اي  Electro Voiceداراي پروسسور داخلي و
صفحه نمايشگر سري Q-44

•

ميکسر حرفه اي ساخت کمپاني Dynacord

•

باند هاي دکوراتيو  2wayمحصول کمپاني  Electro Voiceمدل
ZX1

✓ت
✓ تجهيز سالن همايش
معرفي شرکت:
شرکت سازه گستر سايپا در دهم تير ماه  1۳۶۴تحت شماره  ۵۶۶7۳تأسيس شد .در همين سال با توجه به قرداد منعقده با شرکت نيسان ژاپن جهت
توليد اتومبيل هاي نيسان پاترول و وانت  ،شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران ( از شرکت هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع
ايران) عهده دار ريخته گري و آهنگري پروژه مذکور گرديد .با توجه به تغيير زمينه کاري شرکت مذکور  ،اين شرکت در مهر ماه سال  1۳۶۶فعاليت
هاي مرتبط با قرارداد نيسان را به شرکت مهندسي و مشاوره سازه گست سايپا واگذار نمود .در آبان ماه سال  1۳۶۸بر اساس مصوبات مجمع عمومي
فوق العاده صاحبان سهام ،اختيارات مجمعي و همچنين اختيار تعيين اعضاي هيأت مديره به هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز
رسيد .دوره جديد فعاليت هاي شرکت سازه گستر سايپا به عنوان نخستين شرکت طراحي و مهندسي تأمين قطعات در کشور و تأمين کننده اصلي
قطعات خودرو در سال  1۳7۳آغاز گرديده است .شرکت سازه گستر سايپا در سال  1۳۸۴موفق به اخذ گواهي نامه تعهد به تعالي گرديد.
سيستم صوت به کار رفته در اين سالن شامل بلندگو هاي حرفه اي  Votexبا پوشش صوتي مطلوب و ميکسر  Behringerکه يکي از با کيفيت
ترين مارك هاي دنيا ميباشد .عالوه بر سيستم صوت ،ميکروفن هاي نصب شده در اين سالن که ساخت کمپاني  GELORIKمي باشد توسط شرکت
طنين گستران به مرحله اجرا درآمده است.

✓

ساختمان مرکزي بانک سامان تهران

الف ) سيستم کنفرانس اين سالن شامل  ۶عدد ميکرفن کنفرانس فول ديجيتال تحت
شبکه محصول کمپاني  Sennheiserآلمان با قابليت کنترل و مديريت کامل
کنسول ها از جمله خاموش و روشن کردن و  .....توسط تبلت به همراه امکاناتي
همچون کنترل دوربين به صورت اتوماتيک
ب ) سيستم صوتي اين سالن با استفاده از بلندگو هاي دکوراتيو  2wayمحصول
کمپاني  JBLمدل  CRVو پاور حرفه اي محصول کمپاني  Dynacordتامين شده
است .

✓
✓

سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکي کرج
سيستم هاي بکار رفته در اين سالن عبارتند از :
الف ) سيستم کنفرانس به کار رفته در اين سالن شامل  1۵عدد ميکرفن کنفرانس  MAXطرح لپ تاپي با مشخصات ذيل:
بلندگو داخلي  ، 2wميکروفن با حساسيت باال جهت دريافت صدا از فاصله دور  ،داراي خروجي هدفون جهت جلسات محرمانه و ضبط مکالمات از کنسول  ،داراي
کليد حق تقدم جهت تعيين وضعيت کنسولهاي شرکت کننده
ب ) سيستم صوتي اين سالن شامل بلندگوهاي  2wayدکوراتيو که توان مصرفي خود را از منبع تغذيه کنفرانس تامين مي نمايد  ،ميکروفن هاي بيسيم
دستي و يقه اي محصول کمپاني  MiProداراي باند فرکانسي UHF

✓

تجهيز سالن آمفي تئاتر سفارت ژاپن در تهران
✓

سفارت ژاپن ساختماني نوساز واقع در زعفرانيه تهران و ساختماني بسيار مجهز به امکانات ويژه صوتي و تصويري و امنيتي ميباشد

✓

همانطور همه ميدانند مردم ژاپن مردمي با عملکرد بسيار دقيق و هوشمند ميباشند و بديهيست که بسيار سخت گير باشند  .همين امر
دليل بر دقت هوشمنديو ظرافت کار در پروژه هاي مجموعه پاژ اوا ميباشد .

✓

تجهيزات استفاده شده در اين پروژه شامل سيستم پيشرفته  Line Arrayمحصول کمپاني  JBLسري  . VRXميکسر
فول ديجيتال  . Soundcraftپاور هاي ديجيتال  Crownو پروسسور پيشرفته  DBXکه همگي متعلق به کنسرسيوم
امريکايي هارمن پرو ميباشد .

✓

✓

تجهيز سالن آمفي تئاتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئي (کهگيلويه و بوير احمد)

✓

✓

تجهيز سالن آمفي تئاتر مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري ابنسينا

تجهيز سالن کنفرانس موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور

« اداره تشخيص محلي آفات و مبارزه با آن» در سال  1۳۰2توسط مرحوم جالل افشار بنيان گرديد  .اين مرکز در سال  1۳۸۵به « مؤسسه تحقيقات
گياهپزشکي کشور » تغيير نام يافت  .هم اکنون با  ۳۶7عضو هيئت علمي و با دارا بودن  1۰بخش ستادي و  ۳2بخش استاني درکشورساليانه بيش از
 7۰۰پروژه و طرح را در سطح بينالمللي اجرا ميکنند .

✓

تجهيز سالن کنفرانس شهرداري خرم آباد
تاسيس شهرداري خرم آباد از مرز هشتاد سال گذشته است و در کنار آن شهرداران زيادي از سال  1۳۰۵تا کنون در اين شهر مسئوليت اداره شهر
را بر اساس وظايف مصوب به عهده داشته اند  .بسياري از شهرداران به صورت انتصابي و برخي با تائيد انجمن هاي شهري در شکل و قالب
انتخابي عهده دار مسئوليت شهرداري بوده اند  .در سال تاسيس شهرداري جمعيت شهر عمدتا در دو محله بزرگ پشت بازار و درب دالن کان
متمرکز بودند .

✓

تجهيز سالن کنفرانس بيمارستان تامين اجتماعي شهريار

✓ سيستم صوتي بک گراند موزيک هتل پارسيان اوين

✓ کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان )دفتر تهران) UNHCR -
سيستم ترجمه همزمان اين سازمان شامل  :يونيت گيرنده سيستم ترجمه همزمان ساخت کمپاني  Sennheiserمدل  HDE-2020 D-II؛
فرستنده ثابت ترجمه همزمان ساخت کمپاني  Sennheiserمدل  SR-2020D؛ ميکروفن مخصوص واحد مترجم ساخت کمپاني
 Sennheiser؛ کيف شارژر قابل حمل ترجمه همزمان ساخت کمپاني  Sennheiserمدل  EZL-2020 20L؛ ايرمانيتور صدا ساخت کمپاني
 Sennheiserمدل EW-300
درباره سازمان :
دفتر کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ( )UNHCRتوسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  1۹۵۰تاسيس شد  .اين
آژانس موظف به رهبري و هماهنگي اقدامات بين المللي براي حفاظت و حل مشکالت پناهندگان در سراسر جهان است  .دفتر اين سازمان در ايران در
سال  1۳۶2افتتاح شد و حضور خود را با هجوم گسترده پناهندگان عراقي پس از جنگ خليج فارس در سال  1۹۹1و آغاز جنبش توده بازگشت افغانها
به افغانستان در سال  1۹۹2گسترش يافته است  .ايران ميزبان يکي از بزرگترين و طوالني مدت ترين جمعيت هاي پناهندگي در دنياست.

✓

سيستم کنفرانس و ويديو کنفرانس شرکت پايندان در دفتر مرکزي تهران و دفاتر بندر عباس و فاز  14عسلويه :

شرکت پايندان به عنوان يکي از بزرگترين شرکتها حال حاضر در اجراي خطوط انتقال نفت ،گاز و آب در بين شرکتهاي بخش خصوصي و دولتي
تاکنون بيش از  ۴۰۰۰کيلومتر خط لوله را به انجام رسانيده است .شرکت پايندان با اجراي ايستگاه تقويت فشار گاز کنگان در سال  1۳۸2زمينهي
اجراي پروژههاي خود را به پروژههاي پلنت و تاسيسات گسترش داد و در همين سال با ورود به پروژههاي  ،EPCپروژههاي اسکله پتروشيمي پارس
و پااليشگاه گاز پارسيان را نيز به کارهاي در دست اجراي خود اضافه نمود
سيستم هاي نصب شده در اين ۳پروژه شامل کنسول هاي کنفرانس  boschسري  ccs 1000 , ccs900و دوربين هاي ptz full hd
ميباشد که با راحت ترين روش از طريق نرم افزار  skypeبا دفاتر ديگر ارتباط گرفته و بدون هيچ گونه مشکلي ساعتها ارتباط ويديو کنفرانسي
برگزار ميگردد .

✓ تجهيز سالن کنفرانس مدير شعب بانک مسکن زنجان

✓

شرکت بين الملل عمران سرير

شرکت بين الملل عمران سرير (سهامي خاص) در سال  1۳۸۴با مرکزيت
در تهران تأسيس و طي بيش از يک دهه فعاليت موفق به اجراي افزون بر
 ۵۰پروژه مهندسي – تأمين تجهيزات و ساخت در مناطق مختلف ميهن
عزيز گرديده است  .رضايت کارفرمايان و استفاده از مديريت کيفيت و
کنترل زمان ،اساسي ترين نگرش مديران کنوني شرکت است و کسب
گواهينامه  ISO 9001-2008همراه با اشاعه فرهنگ ايزو در بين
کارکنان و زير ساختهاي  ICTدر بخش هاي پشتيباني شرکت پايه گذار
کسب مراتب مشخص در مديريت کيفيت بوده است.

✓ صندوق بازنشستگي فوالد
تجهيزات استفاده شده در اين پروژه کنسول هاي کنفرانس  boschسري
 ccs1000بوده که به صورت اتوماتيک فيلبرداري و امکان ويديو
کنفرانس از طريق نرم افزار هاي داخلي شرکت و همچنين نرم افزار
 skypeرا دارد.

✓ موسسه فرهنگي اموزشي حضرت زهرا(س) واقع در شهر قم
سيستم هاي استفاده شده در اين پروژه کنسول هاي کنفرانس  sennheiserسري  adn1بوده و امکان ويديو کنفرانس و همچنين ضبط
تصاوير را دارا ميباشد

✓ پااليشگاه گاز سرخون و قشم واقع در بندر عباس
در راستاي تامين بخشي از نيازهاي انرژي کشور در استان هاي هرمزگان و کرمان و همچنين توليد مطلوب گاز طبيعي اين سوخت پاك و ارزان –
براي مصارف صنعتي  ،تجاري و خانگي در جنوب و جنوب شرقي کشور  ،شرکت پااليش گاز سرخون و قشم در سال  1۳۵7تاسيس گرديد و
فعاليت هاي خود را در بخش استحصال و پااليش گاز طبيعي و مايعات گازي همراه و گاز مايع حوزه گازي سرخون در منطقه بندرعباس و حوزه
گازي گورزين در جزيره قشم  ،آغاز نمود .
موقعيت  :بندرعباس –استان هرمزگان
حوزه تامين کننده گاز  :سرخون در بندرعباس

✓ پروژه شرکت پترو دوار کيش واقع در عسلويه
تجهيزات نصب شده در اين پروژه سيستم هاي کنفرانس  boschسري  ccs1000و ويديو پروژکتور  Panasonicبوده همچنين دکوراسيون
کامل شامل ديوار کوب و ميز و صندلي هم توسط مجموعه ما به اجرا در امده .

✓ خانه فرهنگ شهيد صدوقي يزد
خانه فرهنگ صدوقي در واقع منزل شهيد بزرگوار صدوقي امام جمعه يزد ميباشد که داراي سالن کنفرانسي بي نظير به لحاط معماري سنتي و
تجهيزات صوتي و تصويري مدرن به کار رفته در ان ميباشد که جلسات بسيار مهمي در ان برگزار ميگردد.
سيستم هاي صوتي کنفرانس اين سالن از برند  beyer dynamicميباشد
نکته حائز اهميت اين پروژه است ساخت و استفاده از مانيتور هاي 2طرفه به همراه ليفت اسانسوري براي اولين بار در ايران بوده که ساخت مجموعه
ما ميباشد.

✓ سازمان اورژانس تهران :

✓

✓

تجهيز سالن کنفرانس کتابخانه ملي ايران

تجهيز ساختمان مرکز سنجش پزشکي واقع در خيابان انقالب روبروي پارک اوستا
اين پروژه که مرکزي اموزشي و سنجشي م يباشد با نطارت و دستور وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکي توسط تيم مجرب مجموعه پاژ اوا
تجهيز شده و که سيستم کنفرانس  ۶۰نفره محصول کمپاني  D&Dسري  1۶۵۰که يکي از بهترين مدلهاي سيستم کنفرانس اين برند مباشد
در اين سالن نصب شده  .که به دست جناب اقاي دکتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت در سال  ۹۵افتتاح گرديد.

✓

سيستم صوت و تصوير بيمارستان لبافي نژاد

اجراي سيستم ارتباطي صوتي و تصويري به صورت همزمان در پنج نقطه (سالن آمفي تئاتر ؛ کنفرانس ؛ اتاق عمل و )..

✓ سيستم صوت اردوگاه شهيد آويني دار آباد تهران

✓

سيستم صوت پيجينگ و ترجمه همزمان بيمارستان امام خميني اروميه

✓

تجهيزات پيجينگ و بک گراند موزيک مجموعه ورزشي جماران واقع در انتهاي خيابان ياسر در منطقه جماران تهران

✓ سيستم کنفرانس موسسه شهر اميد (شهرداري تهران)

✓ پروژه سالن کنفرانس پيشرفته مرکز بهداشت غرب تهران واغع در بلوار استاد معين :
تجهيزات استفاده شده در اين سالن شامل:
• تجهيزات صوتي کنفرانس  D&Dو صوت جانبي
• تجهيزات انتقال تصوير و پنل هاي  VSPروميزي
• مانيتور هاي  1۹اينچ LG

✓

پروژه سالن نفرانس سازمان بنادر و کشتيراني :

