
 

 

 

 بسمه تعالی

    

 

در شاور مو پیشرو ، لمسی نمایشگرهای به عنوان بزرگترین توزیع کننده تکفام مهندسی و فنی شرکت

 رواین ازباشد، و... می ولتی و خصوصیسازمان های د، ادارات تصویرو صدا استودیوهایسازی هوشمند

 ودخ یدر جهت ارتقاء کیفی عملکرد سازمان پرداز ایده های تکفام از محصوالت و امنیتی و نظامی هاینهاد از عظیمی سترهگ

  بهره مند گردیده اند.

به عنوان مشاور اصلی صدا و سیما در راستای تجهیزات تصویر، گامی بلند  همچنین مفتخریم که توانسته ایم در سال های اخیر

 تعویض تجهیزات پیشرفته سمعی و بصری معرفی نماییم. گارانتیرا بعنوان معتبر ترین پرداز تکفام  پشتیبانی برداریم و

دیجیتال و  در گذار جامعه ایرانیان به دنیایبا تالش نیروهای جوان و متخصص ایران زمین بتوانیم نقش موثری  د استامی

 هوشمند ایفا نماییم.

 مهندسی تکفام پرداز صنعت پاسارگادرزومه شرکت فنی و 
 

 سیستم های ویدئووال
 

اینچی به بزرگترین نمایشگر لمسی )مالتی تاچ( در خاورمیانه در استدیوی  258نصب و راه اندازی سیستم رادار لیزری جهت تبدیل ویدئووال 

 جدید شبکه خبر

 ستان کردستانسازمان صدا و سیما استودیو تولید ا     3*6  اینچی   295ویدئووال 

 سازمان صدا و سیما استودیو شبکه سحر     3*5  اینچی   252ویدئووال 

وی برق استان خوزستانرشرکت توزیع نی     3*5   اینچی   220ویدئووال  

صدا و سیما استان فارس     *    )دو سری( تصویری سروشو شرکت صوتی      3*4اینچی      072ویدئووال  

سازمان صدا و سیما استودیو خبر استان کردستان   

گلستان -شرکت برق منطقه ای استان مازندران     2*4   اینچی  198ویدئووال   

 ج. ا. اارتش * نیروی دریایی   *  استودیو رادیو تهران  شرکت ملی گاز ایران     3*3   اینچی  165ویدئووال 

 سازمان صدا و سیما استان ایالم   *  شرکت گاز استان همدان   *  شرکت گاز استان کردستان      2*3   اینچی  153ویدئووال 

سازمان مدیریت بحران استان کهگلویه و بویر احمد*    سازمان مدیریت بحران استان گیالن                                        

نگلستاوی برق استان رشرکت توزیع نی*    یه*  صدا و سیمای اروم   البرز ضالبفاو  آب       

  صدا و سیما ارومیه     3*4اینچی     183 ویدئووال

 *  پلیس فاتب   استان یزدشرکت گاز *     سازمان هواشناسی استان خوزستان     3*3    اینچی 147ویدئووال 

 ستانداری آذربایجان شرقیاستاد مدیریت بحران *    داره کل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگا                                         

 وی برق استان خوزستانرشرکت توزیع نی*   *  قرارگاه خاتم االنبیاء   سازمان صدا و سیما استان کرمانشاه     2*3اینچی     135ویدئووال 

 سازمان هواشناسی استان ایالمشرکت همراه اول  *        3*2اینچی     128ویدئووال 

 شرکت مهندسی رویال ساختمان*    سازمان هواشناسی استان گلستان   برنامه تلویزیونی نود  *     2*2  اینچی   110ویدئووال 

 *  شرکت گاز استان گیالن   شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان ) ناحیه ماهشهر (                                        

 * برق منطقه ای فارس     شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان ) ناحیه آبادان (                                        

 *بهره برداری نفت و گاز شرق   استان خوزستان ) ناحیه اندیمشک (شرکت توزیع نیروی برق                                                 

 (1.8)گپ  شرکت آب و فاضالب شهرستان سیرجان                                                

 ستانداری آذربایجان شرقیاستاد مدیریت بحران      2*2   اینچی   98ویدئووال 

 *  غرفه نمایشگاهی الکامپ شرکت ارقام نگار   همراه اول شرکتشرکت مهندسی رویال ساختمان  *      1*3اینچی       94ویدئووال 



 

 

 

 

های صنعتینمایشگر  
 

    *  سازمان میراث فرهنگی استان گلستان  اینچی        شرکت گاز استان همدان     55  نمایشگر صنعتی 

 پتروشیمی مارون

 اینچی        شرکت همراه اول      20نمایشگر صنعتی  

 اینچی        شرکت گاز استان چهار محال بختیاری  *  شرکت همراه اول     49  نمایشگر صنعتی 

 اینچی        سازمان هواشناسی استان ایالم     46  نمایشگر صنعتی 

 

 All In Oneنصب و راه اندازی و پشتیبانی نمایشگرهای 

 
 سازمان صدا و سیما استودیو شبکه خبر   اینچی          132   نمایشگر لمسی

 نمایشگر ( 5سازمان صدا و سیما استودیو هواشناسی شبکه خبر )     اینچی         110  نمایشگر لمسی 

 *  ن صدا و سیما استودیو شبکه یک سازمان صدا و سیما استودیو هواشناسی شبکه خبر  *  سازما     اینچی        103 نمایشگر لمسی  

 سازمان صدا و سیما استان اصفهان                                                   

   برنامه تلویزیونی نود  *  برنامه تلویزیونی فوتبال برتر  * *    سازمان صدا و سیما شبکه الکوثر                                                 

 شبکه سحرسازمان صدا و سیما                                                     

       نمایشگر ( 2سازمان صدا و سیما استودیو خبر شبکه جهانی العالم )                                                 

 *  قرارگاه خاتم االنبیاء  اداره کل هواشناسی استان کهگلویه و بویراحمد  *  وزارت راه و شهرسازی       اینچی        84نمایشگر لمسی   

 شرکت عمران شهرهای جدید  اداره کل هواشناسی استان قم  *                                                

 سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان   *  سازمان امداد و نجات هالل احمر استان تهران  *                                                  

  سیما شبکه چهار  سازمان صدا و                                                     

                                                                                                         اینچی          سازمان پدافند غیرعامل کشور       77نمایشگر لمسی  

 فرودگاه عسلویه VIP       اینچی        72نمایشگر لمسی   

 سازمان هواشناسی استان خراسان شمالی  *  شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرک های غرب تهران      اینچی         70نمایشگر لمسی   

 سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان                                               

 برنامه تلویزیونی نود ) میز لمسی ( به همراه نرم افزار تحلیل فوتبال                                                

 *  پتروشیمی مارون   *  شرکت آب منطقه ای استان گیالن  2شرکت آب و فاضالب منطقه         اینچی      65نمایشگر لمسی    

 سازمان میراث فرهنگی استان گلستان*   هواشناسی استان کرماناداره کل                                                 

 اداره کل هواشناسی استان خوزستان  *  سازمان صدا و سیما شبکه چهار  *  وزارت راه و شهرسازی                                                

 سازمان صدا و سیما معاونت سیاسی خبر شبکه یکسازمان بنادر و درانوردی استان هرمزگان  *                                                  

 سازمان صدا و سیما استان گیالن  *  شهرداری منطقه یک  *  شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران                                                

 سازمان آب و برق خوزستان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور                                                

 شهرداری منطقه یک معاونت فرهنگی اجتماعی ) مرکز علوم و ستاره شناسی تهران (                                                

 ازمان هالل احمر خراسان رضوی  *  سازمان فنی و حرفه ای استان تهران  *  صندوق کارآفرینی امیدس                                                

 اداره کل هواشناسی استان لرستان  *  سازمان امداد و نجات هالل احمر استان تهران  *  شرکت تویوتا                                                

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) هتل بستان (  *  برنامه تلویزیونی سینما گلخانه                                                

 سازمان هواشناسی استان مازندران                                                

 شرکت توسعه سامانه فردا کیشفوالد مبارکه استان اصفهان  *  فروشگاه خانه پاناسونیک  *        اینچی         60نمایشگر لمسی   

 سازمان هالل احمر استان لرستان                                                

 

 

 ازیبا شرکت آب و فاضالب منطقه پنج  *  شرکت هربی فارمد  *  شرکت س     اینچی        55نمایشگر لمسی   

 * علم گستر صدف   *  شرکت اهرام یدک گاهنگان  فروشگاه خانه پاناسونیک                                              



 

 

 

   رودگاه بین المللی خراسان رضوی سازمان حمل و نقل استان مرکزی  *  ف                                              

 صدا و سیما استودیو شبکه سحر  *  سازمان هالل احمر استان خوزستانسازمان                                               

 راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ*  اداره کل   شرکت توسعه خدماتی آریتا                                              

 سازمان امداد و نجات هالل احمر استان تهران  *  سازمان صدا و سیما استان قزوین                                              

 هزار نفری ورزشگاه آزادی  12 هزار نفری و100تجهیز رختکن های مجموعه        اینچی      50نمایشگر لمسی   

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ساری  *  شرکت پدیده شگرف پارسیا                                                

  GIS*  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وابسته به دفاع واحد   شرکت فردا پرداز یکتا                                              

 *  شرکت سیمان سامان غرب  نفت ایران ) مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات ( شرکت ملی                                              

 نمایشگر( 2سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری بوشهر  *  شرکت ازار )هویزه( )                                              

 ایران در نمایشگاه بین المللی نفت و گازش فرآورده های نفتی اینچی         غرفه شرکت پخش و پاالی    46نمایشگر لمسی   

 تجارت  *  شرکت آتیه داده پرداز بانک صادرات ایران  *  شرکت فردا پرداز یکتا  *  بانک                                              

 *  نیروی هوا و فضا سپاه  واحد فناوری اطالعات و ارتباطاتشهرداری استان اصفهان                                               

 تجهیز غرفه نمایشگاهی نیروی انتظامی )ناجا( در نمایشگاه الکامپ                                              

  ای رفاه شرکت فروشگاه های زنجیرهشرکت گسترش انفورماتیک ایرانیان  *     اینچی          42نمایشگر لمسی   

 ات ایران  *  شرکت تهران اینترنتساختمان ستاد شرکت انتقال گاز ایران  *  بانک صادر                                              

 *  نیروی دریایی ارتش  بیمارستان عرفان  *  فروشگاه زنجیره ای اتکا  *  مرکز بهداشت شرق                                              

 اد و نجات هالل احمر استان تهرانسازمان امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان  *  سازمان امد                                              

 فناوری اطالعات و ارتباطات نیروی زمینی پاسداران                                              

 شرکت پویا سیستم زنجان     اینچی       22گر لمسی    نمایش

 عدد در سکوهای حفاری نفت 10شرکت حفاری شمال نصب    اینچی         22  لمسی    مانیتور 

 *  بیمارستان شهید دکتر چمران  Spylightingشرکت نورپردازی    اینچی       21.5نمایشگر لمسی   

 اداره حفاظت فنی –وزارت امور خارجه                                               

 سازمان صدا و سیما معاونت سیاسی خبر شبکه یک  *  اداره امور شعب بانک ملی ایران استان کرمان                                              

 

 مسیهای ل کیوسکنصب و راه اندازی و پشتیبانی 

 اینچی        سازمان میراث فرهنگی استان گلستان      55کیوسک لمسی 

 * تجهیز غرفه راه و شهر سازی استان تهراناینچی        بانک مسکن   50کیوسک لمسی 

 نصب و راه اندازی و پشتیبانی فریم های لمسی

 
 اینچی        سازمان صدا و سیما شبکه یک   152فریم لمسی        

 *  سازمان صداوسیما استان فارس  صدا و سیمااینچی        سازمان    103فریم لمسی        

 اینچی        سازمان صدا و سیما شبکه سحر    84فریم لمسی         

 اینچی        سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری استان اصفهان  *  سازمان صدا و سیما استان البرز    72فریم لمسی         

 چی        شرکت آب و فاضالب استان تهران  *  سازمان صدا و سیما این    65فریم لمسی         

 اینچی        علوم پزشکی استان اردبیل  *  توزیع نیروی برق مشهد    60فریم لمسی         

 اینچی        شرکت هلی کوپترسازی پنها  *  سازمان صدا و سیما استودیو واحد خبر شبکه یک     50فریم لمسی         

 اینچی        شرکت آب و فاضالب استان تهران  *  پژوهشگاه باقرالعلوم    42فریم لمسی         

 اینچی        سازمان پدافند غیرعامل کشور     32فریم لمسی         

 

 

 

 



 

 

 

 یز اتاق دموی شرکت ها و ارگان هاتجه

 
تجهیز کالس ، ارتشتجهیز تمامی پایگاه های نیروی  ان،یرا نفتی یها آوردهفر پخش و پاالیش ملی شرکت یها سکال تجهیز

 هشوژپ اداره، سازمان صنایع هوایی، نیروی هوا و فضا سپاه ، درمانگاه بقیة اهلل،بیمارستان سجادهای مرکز آموزش بهداری نزاجا، 

 منطقه قبر شرکت نساکنفر سالن تجهیز ، نصفهاا داریشهر وایفا نمازسا نساکنفر سالن تجهیز، نفت ملی شرکت وریفنا و

 شرکت(، صخا سهامی )تجهیز سکور شرکت ،1 منطقه داریشهر ، پژوهشگاه نیرو ، نصفهاا شناسیاهو نمازسا نساکنفر سالن تجهیز ، نصفهاا ای

 بویر و کهگلویه ورشپر و زشموآ کل اداره، فجر زگا پاالیش شرکت ، انتهر 9 منطفه داریشهر تتشکیال و زشموآ اداره ،جم فجر زگا پاالیش

 میدا نستاربیما ،یضور شریعت نستاربیما ،انچمر نستاربیما و ءالنبیاا خاتم نستاربیما ، ننجاز نستاا جتماعیا تامین و نمادر مدیریت ،حمدا

 ،ملت و مسکن بانک و ملی بانک زشموآ یها سکال تجهیز ،ادنژ لبافی نستاربیما زشموآ حدوا تجهیز ،ننجاز نستاا حسین مماا نستاربیما و بهرا

 مجتمع ، قفاآ ههرز شرکت ،تجریش محله، نلرستا نستاا نمادر مدیریت و جتماعیا تامین یها نستاربیما تئاتر مفیآ ،مفید نکادکو نستاربیما

 شرکت ،انهمد یانهرا نوین شرکت ،نگازر پویا شرکت ،نمهستا گستر نیارا شرکت دارو کوبل شرکت ،رنصاا سالمیا نکانو ،دیز کامپیوتر رگبز

 لیناو دیجاا ،کلیک یانهرا و موبایل هشگاوفر ،مهمگا صنعت نمها شرکت ،واهیو هوشمند خانه شرکت، شهاتر نماها شرکت ،تیسدا دازپر دافر پامهآ

 انیرا کامپیوتر مجتمع در چفینگرتا هوشمند یترینو

 

 رکتووژپر یتادیدئوو و هوشمند قلم هوشمند دبر سیستم ازیندا راه و نصب و درس یها سکال زیسا هوشمند

 

 17 نبستاد نشدا یها شکوفه نبستاد ،کوهیوزفیر شاهد نبستاد ،فاطمیه نهنرستا ح،مصبا هنماییرا ش،تال هنماییرا ارسمد یها سکال تجهیز

 نبستاد ه،هویز ایشهد هنماییر،رانو یصبا هنماییرا صفا دفرها شهید نبیرستاد ،معصومه تحضر شیزموآ مجتمع ا،شهد نهنرستا ر،شهریو

 ر،گرمسا حدوا ءسما نمازسا ان،ضور شیزموآ مجتمع ،مطهر نبستاد ی،مطهر شهید نبستاد حیدو نبستاد)انیرا نتشتیازر نجمنا به بستهوا(گیو

 ، صالحین نبستاد ،نشجودا نبیرستاد ران،جما نبیرستاد ،پیوند نبستاد و نبستاد پیش ،پیوند هنماییرا م،گمنا شهید هنماییرا ،پند نبستاد

 فهـخلی به بستهوا (نتونیا نبستاد هـیالمد نبستاد ،ینیآو نبستاد ح،مصبا نبستاد آرا، ناـجه نبیرستاد ت،توآ شهید هنماییرا ادب، نبیرستاد

 رازی، نبستاد دق،صا مماا نبستاد ء،بقا لبتو هنماییرا سهرمد س،قد نبستاد ،گشتاسب هنماییرا ا،هخدد نبیرستاد د،عاـم نبستاد)انیرا یگر

 نبیرستاد اج،معر نبیرستاد ا،هرز فاطمه تحضر نبیرستاد ن،نگازافر نبستاد ،ساعی شیزموآ مجتمع ،نشدا نگلستا هنماییرا ل،ستقالا نبستاد

 ی،مولو نهنرستا ن،شایستگا نبیرستاد ،قیوصد هنماییرا سهرمد ،لماسیا نهاپسر نبستاد دق،صا مماا نبیرستاد ر،صد یلهدا بنت نبستاد ،فرهنگ

 ایشهد سهرمد ،فجر نبیرستاد ،فرید شیزموآ مجتمع ،نبی کوثر نبستاد ،گلها نبیرستاد ،مینا بانو شیزموآ مجتمع ری،عاشو اول دور نبیرستاد

 مجتمع ،منشورخا سهرمد ،مفید هنماییرا سهرمد ر،باقرصد محمد نبیرستاد زان،جانبا هنماییرا س،قد نبستاد ،معلم شیزموآ مجتمع ای، هسته

 م،سالا ارانپاسد مجتمع ،حکمت نباز هشگازموآ ر،صد باقر محمد نبیرستاد ورزی،مهر یینآ ستثناییا مجتمع ،تطبیقی لمللیا بین مجتمع ء،سما

 هنشگادا فرینیرآکا هنشکددا یها سکال تجهیز طالقانی سهرمد ،حکمت سهرمد دعما مجتمع م،سالا هسپا سهرمد ،من انیرا سهرمد ،سرخابی سهرمد

 و یانهرا یها رتمها شیزموآ یها دوره ایجرا متولی مشهد پزشکی معلو و رسمد تربیت هنشگادا ،شاهد هنشگادا ریپرستا هنشکددا ان،تهر

  .تولید فهد با  رکشو در ربا لیناو ایبر تطالعاا ژیتکنولو

 نبستاد ن،با باغچه نبستاد د،معا نبستاد ء،بقا لبتو هنماییرا سهرمد ن،تونیا نبستاد ،گیو نبستاد هوشمند ارسمد ایبر نیکیولکترا ایمحتو

 ساعی نبستاد ،بهشتی شهید

 دیدن حاصل فرمایید. www.takfamgroup.ir,  www.takfamgroup.com خواهشمند است از سایت این شرکت نین همچ
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