
راه اندازی و مشاوره پروژه های فناوری اطالعات 

زمینه های فعالیت تیروژنت

تیم های فعال

زمینه های همکاری

گواهی نامه ها

:VOIP برخی از پروژه های انجام شده در حوزه راه اندازی شبکه های کامپیوتری و سرویس

 تیم ارتباطات رادیویتیم شبکه و زیر ساخت

اجرای پروژه های پسیو شبکه  wanطراحی ، اجرا ، پشتیبانی شبکه هاي محلی و  

 تامین نیروي انسانی تمام وقت و پاره     شبکه های بی سیم و ارتباطات نقطه به نقطه  
 وقت در جهت انجام فعالیت هاي تخصصی درون

مشاوره ، طراحی و اجراي امنیت شبکه   سازمانی و برون سازمانی

 ارائه راهکار های مجازی سازی  

 IP راه اندازی سیستم تلفن مبتنی بر  

و مشاوره و پیاده سازي انواع شبکه های  LAN WAN  سرويس ، نگهداري و تعمیرات تجهیزات رايانه اي 
)(سخت افزار،نرم افزار و شبکه و UPS

ارائه راهکارهای امنیتی   (Datacenter)طراحی و اجراي مراکزداده

فروش و خدمات پس از آن تیم توسعه نرم افزار

خدمات وب و برنامه نويسی و آموزش اجرا و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ،  می باشد و با گردآوری اين بخشها تحت نامی يکسان سعی در3 واحد جداگانه طراحی  ،  هم اکنون اين مجموعه شامل 
 .ارائه کامل خدمات به سازمان ها و نهادهای دولتی ، شرکتهای خصوصی و اشخاص را دارد

 تجربه بیش از يک دهه ای کارکنان اين شرکت باعث گرديد اين

 شرکت با ارائه راهکارهای خاص برای شرکت های چند ملیتی و يا

 شرکت هايی که در مناطق مختلف جغرافیايی در ايران مستقر بودند،

 موفق گردد ضمن کاهش هزينه های ارتباطی، ارتباطات داده پر

 .ظرفیت را در بستری امن و سريع برای آن شرکت ها فراهم آورد

 شرکت تیروژنت سعی نموده با بهره گیری از بهترين و متخصص

 ترين کادر فنی و پشتیبانی ، به روزترين و مدرنترين تجهیزات و

 امکانات مخابراتی و زير ساختی و تمرکز بر روی خدمات خاص

 سازمانی و شبکه اختصاصی خود را با باالترين کیفیت به مشترکین

 .ارائه نمايد

تیروژنت (پیشتاز ارتباطات تیروژ)

  شرکت پیشتاز ارتباط تیروژ (سهامی خاص) فعالیت خود

  را از سال 1393 با هدف ارائه راهکارهای جامع در زمینه

  فناوری اطالعات و ارتباطات آغاز نمود و راه پر فراز و

  نشیب رشد و پیشرفت در اين عرصه را به منظور کسب

  تجربه و خدمت به پیشرفت تکنولوژی در کشور با

  همراهی مديران و متخصصین علوم فناوری اطالعات و

.ارتباطات پیموده است

 باال بردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور اتفاقی حاصل

 گردد. ديدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به

 شهادت آنچه انجام گرفته است برای مجموعه تیروژنت تخصص و برای مشتريان آن رضايت را به همراه داشته

,,.است

راه های ارتباط با ما

tirojnet.ir 

https://t.me/TirojNetitco
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