
 
 

 اطالعات بازدیدکنندگان –2017تله کامایران 
 

 مخابرات و اطالع رسانی نمایشگاه بین المللی صنایع  دهمینجه
  2017  اکتبر 19تا  16مصادف با   1396ماه   مهر 27تا  24

 محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران 
 
 

 1396ماه  مهر  24 شنبهدو مراسم افتتاح :
 

   1396مهر  ماه  27تا  24   نمایشگاه :و بازدید از  روزهاي برگزاري
 

 (این نمایشگاه بلیطی می باشد.) بعدازظهر  5صبح لغایت  9ساعات بازدید: 
 

  سالنهاي تحت پوشش: 
 و فضاي باز مربوطه   25A ،25B، 27 ،13-12، 11-10، 9-8 ، 7،   6 ،5سالنهاي 
 

 : بین المللی تخصصی وع نمایشگاهـن
 
 

 :  2017در نمایشگاه ایران تله کام 
 

ایشان از  برات ایران و شرکتهاي زیر مجموعهشرکت مخا  اریبصورت اختصاصی  در اخت 6سالن  *
 .... قرار خواهد داشت.پیمانکاران ایشان    و  جمله مراکز مخابرات استانها

 زیر شرکتهاي  اول همراه – رانیا اریشرکت ارتباطات س  اریبصورت اختصاصی  در اخت 7سالن  *
 .داشت خواهد قرار ایشان  همکاران و مجموعه

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات شرکتهاي زیر   اریبصورت اختصاصی  در اخت  8-9سالن  *
و  ...سازمان تنظیم مقررات رادیوئی و ، مجموعه ایشان از جمله شرکت ارتباطات زیر ساخت

 قرار خواهد داشت.  شانیعمده ا مانکارانیپ
 حضور دارد.  8-9شرکت خدمات ارتباطی رایتل نیز در سالن  *
 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل  قرار دارد.  اریبصورت اختصاصی  در اخت 27سالن  *
 استقرار خواهند داشت.  5در سالن  "شرکت کنندگان خارجی یا نمایندگیهاي آنها عمدتا *
تحت پوشش شرکت کنندگان بخش خصوصی فعال در زمینه  25Bو  12-13و  10-11هاي سالن *

 اهد بود.صنعت مخابرات و ارتباطات خو



 
 
 

ه: ی نمایشگا  موضوعات اصل
 
 

 انواع سیستمها، تجهیزات و سرویسهاي مخابراتی و ارتباطات:
 
 

   انواع آنتن ها و کابلهاي مخابراتی 

  تجهیزات ارتباطات ماهواره اي 

   تجهیزات سنجش و اندازه گیري 

   تجهیزات، ضمائم، سیستم ها و تکنولوژي تلفنهاي همراه 

    تکنولوژي اس.ام.اس 

  تکنولوژي ارتباطات ماهواره اي 

   راه حلها و تکنولوژي در زمینه مخابرات و ارتباطات 

   سوئیچینگ 

   سیستم ها و تکنولوژي پیجینگ 

   سیستم ها و تجهیزات وایرلس/ انواع ارتباطات وایرلس 

   سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی صنایع مخابراتی و ارتباطی 

 ستم ها و تجهیزات چندرسانه اي  سی 

   سیستم هاي ارتباطات کابلی 

   سیستم هاي دریافت و ارسال ماهواره اي 

   سیستم هاي گویاي ارتباطی / پست صوتی و تصویري 

  مرتبط هاي برنامه و تجهیزات –سیستم هاي ارتباطات تلفنی   

 شبکه   شبکه هاي ارتباطی و اطالعاتی و اطالع رسانی/ تجهیزات شبکه / امنیت 

   مراکز تلفن 

   نرم افزارها و سخت افزارهاي مخابراتی و ارتباطی 

 وسائل و تجهیزات انتقال و ادغام داده ها و گردآوري اخبار 

   تجارت الکترونیک 

 کلیه صنایع، کاالها  و خدمات مرتبط به گروه و کارخانجات صنایع مخابرات 

 
 
 
 
 



 


