
ها   پروژه نامگذاري الگوي

قراردادي

تيراژنوعورژن
تحقيقاتي رقمي  -Dسه

R118-8D410

تيراژنوعورژن
توليدي رقمي  -Pسه

R118-22P411

تيراژنوعورژن
ارتقا رقمي  -Uسه

R118 DSP-2U402

تيراژنوعورژن
پشتيبانی رقمي  وجود  Sسه صورت -در

RadioTrank-S601

داخلي

تيراژنوعورژن
تحقيقاتي رقمي  -Rسه

FIROOZ-2R405

تيراژنوعورژن

توليدي رقمي  -Mسه

R118-3M408

نوعورژن
رقمي  -ISسه

/ محصول  مصوب نام

/ محصول  مصوب نام

/ محصول  مصوب نام

/ محصول  مصوب نام

محصول/ مصوب نام

/ محصول  مصوب نام

/ محصول  مصوب نام
و   ساخت زير
ات خد



پروژه   ابلغ

-97/02/01

-

96/07/0197/05/10opportunity cost

واثقغفوري

اشکوری  واثق،

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

96/12/05

97/02/15

97/04/10

97/04/20

شرکت97/05/10 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : 1R607-  96رعد

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع تحقیقاتی-: داخلی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع اکسایتر : سازی یکپارچه و مستقل فرستنده سیستم تولیدیک و ساخت کاناله8طراحی،

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور اصلي : - : مجريان گنجیزاده- مغاری غفوری

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

مدولتور- 1 حاوی کاناله8پروسسور

یکپارچه-       2 غیر اکسایتر با مجزا فرستنده سامانه

یکپارچه   8اکسایتر- 3 و مستقل کاناله

یکپارچه-      4 اکسایتر با مستقل فرستنده سامانه

پشتیبان- 5 و فنی مستندات

رونوشت :

اقدام-  1 جهت برنامه و طرح مغاری- 7مدیر

اطلع-     2 جهت بازرگاني گنجیزاده-  8مدیر

انبار-  3 مدیر

مالی-  4 مدیر

غفوری- 5 آقای

اشکوری- 6 آقای



پروژه   پروژه   ابلغ زير ابلغ

1

CP-91(N)-53591/03/17         پايش و مانيتورينگ شنود، و ياب جهت سامانه يك

3/1/1991102291/03/0192/09/01

ناصرينوحيد  اشکوری شركت آقاي

پايش          و مانيتورينگ شنود، و ياب جهت سامانه يك

91/03/0192/09/0193/02/30

اشکوری  اشکوريعبدليآقاي

واثق

تحويل  عنوان توضيحات مهلت عنوان  توضيحات تاريخ

91/09/0193/01/30

شرکت  91/10/0193/02/30 مصوب مستندات الگوی طبق

91/12/01

92/04/01

92/05/01

92/08/01

92/09/01

92/09/01

قرارداد   92/09/01 پيوست طبق

6-

7-

3- 8-

4- 9-

5-10-

پروژه   پروژه   ابلغ زير ابلغ

23D DF7D013D DF7D01

ساوالناشکوری

11/27/199192/07/3092/10/10

اشكوري  ساوالنآقاي

تحويل  عنوان توضيحات مهلت عنوان  توضيحات تاريخ

گزارشات    و ها 92/08/07نقشه

اولیه    نمونه 92/09/07ساخت

92/09/10

میدانی   تست 92/09/15نتایج

پروژه      زیر پشتیبان و فنی شرکت     92/10/10مستندات مصوب اختتامیه مستندات لیست طبق

6-

7-

3- 8-

4- 9-

5-10-

پروژه   ابلغ

3

100P85-P13/1/1991

2/1/19911015

واحدي   خداداد 22980637آقاي

2/27/199111/27/1991

اشكوري  آقاي

توضيحات مهلت عنوان 

4/27/1991

ميباشد     8/27/1991 قرارداد پيوست به تجهيزات ليست

8/27/1991

11/27/1991

6-

7-

3- 8-

4- 9-

5-10-

پروژه   ابلغ

4Watson WattD01

91/10/11

ارتباط  سازگان

88762960

91/10/1192/01/31

اشکوری

اشکوری

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

92/01/31

پروژه   پروژه   ابلغ زير ابلغ

5

92242001692/06/20

6/2/199292/06/2093/07/20

شیراز   الکترونیک نژاد صنایع اشکوريمحمد

؟

92/06/2093/07/2092/06/2093/03/30

اشکوريعبدلياشکوری

واثق

تحويل  عنوان  تحويل  عنوان توضيحات تاريخ توضيحات تاريخ

کارفرما           از انبار به قطعات ورود و پروژه قطعات کلیه تامین 92/08/3093/02/30تاییدیه

سیستم   نهایی 93/05/2093/02/30نمونه

پروژه    اختتامیه و تولیدی شرکت     93/07/20مستندات مصوب اختتامیه مستندات لیست 93/02/30طبق

شرکت  93/03/30 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه   ابلغ

6

92/06/23

6/2/1992

شیراز   الکترونیک صنایع

92/06/2393/12/23

اشکوری

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

92/09/23

سیستم     شده نهایی اول 93/04/23نمونه

سیستم    شده نهایی دوم 93/05/23نمونه

دوم   نمونه 93/06/23تاییدیه

کارفرما به آنها تحویل و آموزشها انجام و ساخت و طراحی 93/08/23مستندات

دهم تا سوم های 93/12/23نمونه

پروژه    اختتامیه و تولیدی شرکت     93/12/23مستندات مصوب اختتامیه مستندات لیست طبق

پروژه   ابلغ

7

-93/07/30

-

ارتباط  سازگان

88762960

93/08/0393/12/25opportunity cost !

اشکورياشکوري

عبدلي  اسمبلينگ   محمدنژاد، گروه و عبدلي اشکوري،

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

93/08/24

ساخت  93/09/29 و طراحي

93/09/15

93/12/09

شرکت    93/12/25 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه   ابلغ

8DF DocsIS505

-95/04/30

-

ارتباط  سازگان

-

95/04/2695/06/01opportunity cost !

واثقاشکوری

نژاد  محمد

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

مستندات   95/06/01 طرح جدول طبق

پروژه  پروژه نجف)(    VUHMDF1D01 : عنوان نجف)(    VUHMDF1D01: عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره پروژه  :تاريخ : موضوع

قرارداد  ابلغ  :تاريخ شروع  : شماره تاريخ اتمام  :  تاخير  : تاريخ  : جريمه
ماه   قرارداد% 2هر

تاخیر(   )2حداکثر ماه 
پروژه  : تلفن : كارفرما :ناظر : مدير

كارفرما نماينده آقاي : مشاور... : مجري: 

پروژه  پروژه   : موضوع زیر آنتن     : موضوع دستگاه يک توليد و HE015 طراحي

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ ماه   : جريمه (  2هر تاخیر%  حداکثر )2قرارداد شروع ماه  تاريخ اتمام  :  تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير مجري : پروژه   :  زير :ناظر : مدير

مشاور پروژه  :  زير مجري  :( نياز   ... (   بر بنا و ساوالن عبدلي،

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل / ... )اقلم     / / /  / / دستورالعملها       : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه زیر خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

پايش-      1 و مانيتورينگ شنود، آنتن-     VU1و HFسيستمهاي دستگاه HE015يک

گسترده-      2 طيف ياب جهت )   VU2سيستم پشتیبان-   (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

گسترده-      3 طيف ياب جهت HFسيستم

مياني-4 سيگنال ضبط VUوHFماژولهاي

استخراج- 5 Bitماژول Stream

ديجيتال-    6 شنود VUو  HFماژولهاي

ياب-     7 جهت و شنود باند     DSماژول دو هر VUو   HFدر

يدكي-  8 قطعات

9... و-         نگهداري و تعمير تست، بكارگيري، طراحي،ساخت، مستندات
قرارداد     در درخواستي موارد مطابق

آدرس :        توضيحات : در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت: رونوشت  :

اقدام-     1 جهت پروژه كنترل اقدام-      1مسئول جهت پروژه كنترل توليد-   6مسئول DFبخش

اطلع-     2 جهت بازرگاني اطلع-     2بخش جهت بازرگاني ديجيتال-    (7بخش تحقيقات )3بخش

QCبخش-  8انبار-  3

ديجيتال-    (4 تحقيقات )1بخش

توسعه-  5 RFبخش

پروژه  پروژه  : عنوان : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره پروژه  :تاريخ بعدی       7: موضوع سه مانیتورینگ و یاب جهت سامانه

قرارداد  ابلغ  :تاريخ پروژه   : شماره شروع پروژه  :تاريخ اتمام تاخير :تاريخ  : جريمه

پروژه  : تلفن : كارفرما  : مجري : مدير

كارفرما نماينده : 

پروژه  بعدی      7 : موضوع سه مانیتورینگ و یاب جهت پروژه  سامانه زیر : موضوع
آنتن      نمونه باند  R&Sشرکت   ADD253ساخت  3000MHZ~20در

آنتن )      دو شده  (ADD150و  ADD070ادغام

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ شروع  : جريمه تاريخ اتمام  :  تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير مجري : پروژه   :  زیر  : مجری

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل / ... )اقلم     / / /  / / دستورالعملها       : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه زیر خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

تست    FATنتایج

: توضيحات

آدرس :         در شرکت مصوب اختتامیه مستندات لیست .Server/Project Management Office/Closing Formsتوضيحات دارد   قرار

رونوشت: رونوشت  :

اقدام-     1 جهت پروژه كنترل اقدام-      1مسئول جهت پروژه كنترل مسئول

اطلع-     2 جهت بازرگاني اطلع-     2بخش جهت بازرگاني بخش

انبار-  3

ديجيتال-    (4 تحقيقات )1بخش

تولید-   5 DFبخش

پروژه  آنتنهاي   : عنوان تست DSN سامانه

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

 : تلفن : كارفرما

كارفرما نماينده : 

پروژه موضوع :

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ قرارداد 0/001روزانه  : جريمه

پروژه  مدير مجري :  : 

( ... / / / /  / / دستورالعملها : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

ميداني-           1 و آزمايشگاهي تست سناريوهاي و كاربري و نصب جامع طرح

پيوست-     ...  2 طبق و ديجيتال مخابراتي، قرارداد 1ماژولهاي

3    - مشخصات-   (    و سامانه معرفي اندازي راه و نصب ماژولها مستندات
فني)

كارفرما-     4 ميداني سايت در ماژولها تست مستندات

: توضيحات

: رونوشت

اقدام-     1 جهت پروژه كنترل مسئول

اطلع-     2 جهت بازرگاني بخش

پروژه   : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه : كارفرما تحقیقاتی-  : نوع داخلی

كارفرما نماينده  : تلفن :

پروژه  روش     : موضوع به یابی Watson Wattجهت

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير : 

مجري  : 

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

روش       سازی پیاده و بررسی بکار   Watson Wattمستندات مورد در
باند        یاب جهت سامانه در کوچک آنتنهای HFگیری

توضيحات :

: رونوشت

اقدام-     1 جهت پروژه كنترل مسئول

اطلع-     2 جهت بازرگاني بخش

انبار- 3

پروژه  پروژه روشن RDF 9ch1D01 : عنوان روشن RDF 9ch1D01: عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره پروژه  :تاريخ یاب      : موضوع جهت یکدستگاه ساخت و کانالهراداری  9طراحی

قرارداد  ابلغ  :تاريخ شروع  : شماره تاريخ اتمام  :  تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه : كارفرما تحقیقاتی- : نوع پروژه قراردادی :ناظر : مدير

كارفرما نماينده مشاور : تلفن : عبدلي  : مجري:  نژاد، ... محمد

پروژه  یاب       : موضوع جهت یکدستگاه ساخت و پروژه  کانالهراداری 9طراحی زیر مجموعه      : موضوع زير سه توليد و ،XRFHead( 9 )طراحي آنتنOLD-5CH( 2     )عدد دستگاه يک و ، کاناله 9عدد

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ شروع  : جريمه تاريخ اتمام  :  تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير پروژه   : زير :ناظر : مدير

مجري مشاور :  پروژه  :  زير مجري  :( نياز   ... (   بر بنا و ساوالن عبدلي،

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل / ... )اقلم     / / /  / / دستورالعملها       : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه زیر خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

باقيمانده -   XRFhaedماژول-  1 عدد است     3شش شده تحويل قبل ماژول

عدد -  OLD-5CHماژول-  2 دو

کاناله 9آنتن- 3

4   ( پشتیبان-   (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :         در شرکت مصوب اختتامیه مستندات لیست .Server/Project Management Office/Closing Formsتوضيحات دارد   آدرس :        قرار در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت: رونوشت  :

اقدام-  1 جهت پروژه كنترل توليد-6مسئول اقدام-DF1بخش جهت پروژه كنترل توليد- 6مسئول DFبخش

اطلع-2 جهت بازرگاني ديجيتال- 7بخش توليد اطلع-  2بخش جهت بازرگاني ديجيتال- 7بخش توليد بخش

QCبخش-  8انبار-QC3بخش-  8انبار-  3

4) ديجيتال -    تحقيقات ديجيتال-    (4)1بخش تحقيقات )1بخش

5) مايكروويو-   توسعه-  5)1بخش RFبخش

پروژه  دقيقرشید -  ADF10D01 : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه : كارفرما تحقیقاتی- : نوع قراردادی

كارفرما نماينده  : تلفن :

پروژه  همزمان                : موضوع باند پهنای با گسترده طیف سریع یاب جهت تحقیقاتی نمونه دو ساخت و و    80طراحی  8مگاهرتز
شده        تایید تحقیقاتی نمونه با مطابق سامانه

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير : 

مجري  : 

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

قطعات     کلیه تامین کارفرما     2تاییدیه از تحقیقاتی )LOPبهمراه(نمونه

آدرس :         در شرکت مصوب اختتامیه مستندات لیست .Server/Project Management Office/Closing Formsتوضيحات دارد   قرار

: رونوشت

اقدام-     1 جهت پروژه كنترل توليد-   6مسئول DFبخش

اطلع-     2 جهت بازرگاني ديجيتال-    7بخش توليد بخش

QCبخش-  8انبار-  3

4) ديجيتال -    تحقيقات )1بخش

5) مايكروويو-   )1بخش

پروژه  سوپررزولوشن) (DFSRH1R01 : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه : كارفرما تحقيقاتي-  : نوع داخلي

كارفرما نماينده  : تلفن :

پروژه  باند            : موضوع در رزولوشن سوپر ياب جهت دستگاه يک توليد و HFطراحي

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير پروژه : :حامي

اصلي : مشاور :مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

آنتن-   1 سوئيچ     کاناله 9سوئيچ در تغيير قدري موجود VUHFبا

RFبخش-  2

پردازشگر-   3 افزار سخت

پردازشگر-    4 افزار نرم

   ( پشتیبان  (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس: در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست Server\Projectتوضيحات Management Office\Project Documentsدار قرار

: رونوشت

اقدام-  1 جهت پروژه كنترل مسئول

اطلع-2 جهت بازرگاني بخش

انبار- 3

نژاد-  4 محمد

عبدلي- 5

نژاد-   6 واالي جواد

پروژه   : عنوان

قرارداد ابلغ:شماره :تاريخ

قرارداد ابلغ:تاريخ شماره :

پروژه : كارفرما زیرساخت -  : نوع داخلی

كارفرما نماينده  : تلفن :

پروژه  سامانه    : موضوع کامل مستندات جدید     DFتهیه و قدیم های نسخه

شروع  تاريخ اتمام  : تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  مدير پروژه : :حامي

اصلي : مشاور -:مجريان نژاد-  محمد اشکوری
گنجیزاده-   مغاری

( ... / / / /  / / دستورالعملها : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

سامانه-    1 کامل جدید    DFمستندات و قدیم های نسخه

آدرس :         از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست .http://sharepointsrvتوضيحات است   دستیابی قابل

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح گنجیزاده-  8مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني مرادی-  9مدیر خانم

انبار-  3 نژاد-    10مدیر مهدیوالی آقای

مالی-  4 شرافت-  11مدیر آقای

اشکوری-  5 عبدلی-  12آقای آقای

نژاد-   6 محمد آقایزمانی-  13آقای

مغاری-  7 آقای



پروژه   ابلغ

Taleb10P01

-93/10/17

-

نزسا  جنگال

طالبی  آقای

93/10/1794/04/30

اشکوریزمانی

اشکوري

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

گیرنده93/11/10 تولید گروه

خارج 93/11/20 خرید

3- Multicoupler93/11/05ساوالنپور

4- Mon. Processor93/11/20  دیجیتال تولید گروه

5- Mon. Antenna93/11/20

6- Software93/11/10

93/12/20

جدید       94/04/20 سال اول هفته دو احتساب بدون

شرکت94/04/30 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : 

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع توليدي- : قراردادی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع باند10تولید : در پایش و جستجو VUHF(20~1350MHZ)سامانه

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ ماه %2 : جريمه در

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور اصلي : -: مجريان تولید-  ساوالنپور زمانی

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

گیرند-    1 عدد RS1350یک

گیرنده   4- 2 ICOMشرکت IC-PCR1500عدد

نیست! مشخص هنوز

دیجیتال  2گروه

اول- 7 دیجیتال سامانه 2گروه

دهم-    8 تا دوم سامانه

9 ( ) پشتیبان-  و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :          در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت :

اقدام-      1 جهت پروژه كنترل نژاد-    5مسئول والي مهدي آقاي

اطلع-  2 جهت بازرگاني نژاد- 6بخش والي جواد آقاي

پور-   7انبار- 3 ساوالن آقاي

مرادي-  4 خانم



پروژه  ابلغ

Power 100W 30~500MHz1P609

967245096/09/12

96/07/24

-

96/07/2496/11/10opportunity cost !

حافظیشرافت

شرافت

تحويل  عنوان  توضيحاتتاريخ

Power 100W 30~500MHz + Coupler96/10/15

پروژه   : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ شماره : 

-  : كارفرما پژوهش      معاونت بازرگانی ایران صا مخابرات صنایع پروژه  شرکت نوع تولیدی- : قراردادی

كارفرما تلفن : نماينده : 

پروژه  کننده       : موضوع تقویت عدد یک فرکانسی    100تولید باند کوپلر     30~500وات بهمراه مگاهرتز

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ جريمه : 

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

اصلي : مشاور : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

عدد 1

رونوشت :

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح مدیر

اطلع-     2 جهت بازرگاني مدیر

انبار-  3 مدیر

مالی- 4 مدیر

شرافت-  5 آقای

حافظی-  6 آقای



پروژه   ابلغ

DF Antenna Simulator1R01

94/09/23

ارتباط  سازگان

-

94/09/2395/03/11opportunity cost !

واثقمحمدنژاد

اشکوری

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

94/12/19

95/02/18

95/02/18

شرکت   95/03/11 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : 

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع تحقیقاتی-: داخلی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع : 
بوسیله                که کاناله سه و دوکاناله یاب جهت آنتن ساز شبیه یک ساخت و شده   SDRطراحی سازی پیاده

است.

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور اصلي : میرآخورلو - : مجريان مغاری

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

افزار- 1 بموقعSAS-10سخت خرید درصورت SDR

پردازشی-   2 FPGAبرنامه

کاربری-   3 افزار نرم

پروژه-     4 پشتیبان و فنی مستندات

آدرس :          از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست .http://sharepointsrvتوضيحات است    دستیابی قابل

رونوشت :

اقدام-  1 جهت پروژه كنترل واثق- 6مسئول آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني مغاری-  7بخش آقای

میرآخورلو-  8انبار- 3 آقای

محمدنژاد- 4 آقاي

اشکوری- 5 آقای



پروژه   ابلغ

V/UHF PA Modules1R702

-97/02/31

--

ارتباط  سازگان

--

97/02/2297/09/01opportunity cost !

غفوریعبدلی

غفوری

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

97/04/23

97/04/23

97/04/23

97/05/07

97/07/07

97/07/25

97/08/15

97/09/01

پروژه   : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه  : تحقیقاتی- : نوع داخلی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه   : موضوع
کننده      تقویت ماژول معکوس فرکانسی     300مهندسی باند در فرکانسی   500MHz-100واتی باند در و

500-1000MHz   ماژول فرکانسی     200و باند در 1000MHz-20واتی

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور اصلي : منصوری- : مجريان عبدلی

مـصـوب  بــودجـه
سال    در 97خرید  :

برنامه   کال کدهای
مــربـوطـه   :های

 41110-737-1006   
     - سال:    در تولید برنامه برنامه، کال تعداد به ـوجه داشت،  97ت خواهیم  30,000,000ريال

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

کننده-       1 تقویت ماژول عدد مگاهرتز1000-20واتی  200یک

کننده-       2 تقویت ماژول عدد )مگاهرتز  1000-20واتی  4یک درایور(

کوپلر-    3 عدد مگاهرتزی 1000-20یک

سه-        4 تا یک موارد پشتیبان و فنی مستندات

کننده-       5 تقویت ماژول عدد مگاهرتز 1000-500واتی  300یک

پنجم-      6 مور پشتیبان و فنی مستندات

کننده-      7 تقویت ماژول عدد .مگاهرتز 500-100واتی  300یک گردد          معلق است ممکن مناقصه در نشدن برنده صورت در

هفتم-      8 مورد پشتیبان و فنی مستندات

. است :              دستیابی قابل دانش مدیریت واحد از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست توضيحات

رونوشت :

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح عبدلی-  5مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني واثق-  6مدیر آقای

انبار-  3 غفوری-  7مدیر آقای

مالی-  4 منصوری-  7مدیر آقای



پروژه   ابلغ

93/06/23

93/06/17

صادفا

23822128

93/06/1793/09/17opportunity cost !

حافظيقرنفلي

حافظي

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

93/07/20

93/07/31

93/08/17

شرکت   93/09/17 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : Diplexer 100W Lband10P01صادفا

قرارداد  /79 :شماره ابلغ 6391/104/93ت/  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع توليدي- : قراردادی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع ديپلکسر : دستگاه ده باند100توليد Lوات

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور قرنفلي  : : اصلي مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

1( ) تکميلي-  تستهاي انجام از پس سيستم نهايي نمونه اولين

کارفرما-      2 طرف از اول نمونه تاييديه

بعدي  9- 3 نمونه

4   ( پشتیبان-   (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :          در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت :

اقدام-  1 جهت پروژه كنترل مسئول

اطلع-     2 جهت بازرگاني بخش

انبار- 3



پروژه   ابلغ

-93/06/15

-

سنجي   داده

-88762960

93/06/1593/10/30opportunity cost !

پور  واثقساوالن

واثق

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

93/07/05

93/07/25

93/08/15

93/09/05

93/09/25

93/10/15

شرکت   93/10/30 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان 6عماد  :

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع توليدي - : داخلي

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع دوکاناله6توليد : ديجيتال ياب جهت دستگاه

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور آنتن  :    : پروسسور، گيرنده، توليد اصلي مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

اول- 1 سامانه

دوم- 2 سامانه

سوم- 3 سامانه

چهارم- 4 سامانه

پنجم- 5 سامانه

ششم- 6 سامانه

7   ( پشتیبان-   (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :          در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت :

اقدام-      1 جهت پروژه كنترل نژاد-    7مسئول والي مهدي آقاي

اطلع-     2 جهت بازرگاني نژاد-    8بخش والي جواد آقاي

بيات-  9انبار- 3 آقاي

ساوالن- 4 آقاي

روشني- 5 آقاي

مرادي-  6 خانم



پروژه   ابلغ

HF Radio5M01

-93/05/05

-

ارتباط  سازگان

88762960

93/05/0593/11/15-

واثقحافظي

حافظي

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

93/07/15

93/07/15

93/08/01

93/08/15

93/09/10

93/09/30

شرکت   93/11/15 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : 

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع توليدي- : داخلي

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع HFدستگاه5توليد : Radioسيستم متعلقات توليد و طراحي و پايلوت بعنوان

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور اصلي : عبدلي - : مجريان غفوري

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

- dio Interface5و     RF/IF ،Application Processorبرد-  1 غفوری-  توليد عدد

کيسرا   Filter Bank & Controlو  Power Amplifierبرد-  2 عبدلی  -  - 5و توليد عدد

3   -، غفوری  -    - Junction Box  ،Handset2مودم توليد و طراحي عدد

دوم-    4 و اول عبدلي - سيستم غفوري

5   -، - Junction Box  ،Handset3مودم غفوری-  توليد عدد

سيستمها-  6 عبدلي - مابقي غفوري

7   ( پشتیبان-   (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :          در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت :

اقدام-      1 جهت پروژه كنترل مسئول

اطلع-     2 جهت بازرگاني بخش

انبار- 3

غفوري- 4 آقاي

عبدلي- 5 آقاي



پروژه   ابلغ

920812-209/10/1992

8/12/1992

ایران  23822400صا

9/10/199212/10/1992

واثقواثق

حافظی  واثق،

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

قرنفلی  آقای

شرافت  آقای

غفوری  آقای

مرادی خانم

نژاد والی مهدی

SPF(10),REF(10)  وند رستم خانم

SPG(10)روشنی آقای

شرکت    مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : 10P01- 2رعد

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما تلفن: :

كارفرما   : نماينده

پروژه موضوع رعد : سامانه یدکی ماژولهای 1تولید

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  :ناظر : مدير

روشنی :     :مشاور وند، نژاد،رستم قرنفلی،شرافت،غفوری،مرادی،والی مجري

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

) پریودیک   لوگ (6آنتن کوپلر)   دایرکشنال ،10(،T/R)  هفته  8-10-10)10سوئیچ

) توان    کننده تقویت (10ماژول کننده)     تقویت فن کنترل ،)10،برد
(10کمباینر( کننده)     تقویت نمایش صفحه تقویت)   5، تست کابلهای ،
)1کننده (

هفته  8-12
هفته  10-10

هفته  3

) کمباینر  هفته  RF3050 (10)8-12و) 8ماژول

هفته  RFHead (10)8-6و  M214 (10)ماژول

) تغذیه (8ماژول ایزوله)  ترانس هفته8-4)6و

هفته  8-8

هفته 12

  ( پشتیبانی  (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :          در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت :

اقدام-      1 جهت پروژه كنترل قرنفلی-  7مسئول آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني شرافت-  8بخش آقای

RFبخش-  9انبار-  3

پايه-      4 گيرنده توليدي ماژولهاي ديجيتال-   110بخش توليد بخش

پايه-      5 گيرنده توليدي ماژولهاي 2بخش

QCبخش- 6



پروژه ابلغ

1Processor UpgradeD02

پروژه   ابلغ

2Receiver UpgradeD02

پروژه   : عنوان

پروژه   : عنوان



پروژه   ابلغ

-95/04/27

-0246199-208

ارتباط  سازگان

-

95/02/0195/07/15opportunity cost !

حافظیبیات

بحیرایی

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

95/05/01

95/07/01

شرکت   95/07/15 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : Miaad1R504 عاد می

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع تحقیقاتی- : داخلی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع هوایی : رادیویی تستر ساخت و عملکرد V/UHFشناخت ،VHF

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور عبدلی - : اصلي حافظی : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

قسمت- 1 اولیه تسترUHFپیلوت

کامل-   2 V/UHFتستر

پروژه-     3 پشتیبان و فنی مستندات

آدرس :          از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست .http://sharepointsrvتوضيحات است    دستیابی قابل

رونوشت :

اقدام-  1 جهت برنامه و طرح بحیرایی- 7مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني عبدلی-  8مدیر آقای

انبار-  3 مدیر

مالی-  4 مدیر

حافظی- 5 آقای

بیات- 6 آقای



پروژه   ابلغ

GEODISIS601

-96/01/26

-

ارتباط سازگان

96/01/26opportunity cost !

هاشمی فراهاني آقای

خادمی    موسوی، گنجیزاده،

شروع عنوان  تحويل  تاريخ توضيحات تاريخ

96/01/2596/03/25

96/02/2596/04/25

وب تحت سرویس طراحی و 96/03/2596/05/25توسعه

96/05/2596/07/25

96/06/2596/10/25

96/07/1596/12/15

پروژه پشتیبان و فنی 96/06/2596/12/25مستندات

پروژه   : عنوان

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد ابلغ:تاريخ شماره :

پروژه  : كارفرما تحقیقاتی-  : نوع داخلی

كارفرما نماينده تلفن: :

پروژه  افزار       : موضوع نرم سازی پیاده و GEODISطراحی

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

اصلي : مشاور : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

نسخه-        1 ویندوز عامل سیستم تحت افزار نرم اجرایی روزBeta (offline)60نسخه

نسخه-          2 اندروید عامل سیستم تحت افزار نرم اجرایی روز Beta (offline)60نسخه

روز60

حالت     از افزارها نرم روز online60به   offlineتوسعه

به افزارها نرم روز120نهاییReleaseتوسعه

عامل        سیستم تحت افزار نرم اجرایی روز iOS150نسخه

مستندات   الگوی طبق
شرکت  مصوب

. است :                  دستیابی قابل دانش مدیریت بخش از تغییرات آخرین با مطابق شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست توضيحات

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح فراهانی-  5مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني مسعودی-  6مدیر آقای

انبار-  3 گنجیزاده-   7مدیر آقای

مالی-  4 مدیر



پروژه   ابلغ

961302995/06/05

افشردی   شهید صنایع

عسگری مهندس

96/02/2096/04/30opportunity cost !

حافظیجبلی

جبلیحافظی

تحويل  عنوان توضيحات تاريخ

96/04/20

96/04/20

96/04/20

شرکت    96/04/30 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه  - : عنوان افشردی   قلم 3P01سه

قرارداد ابلغ :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه  : كارفرما تحقیقاتی -  : نوع قراردادی

كارفرما نماينده تلفن: :

پروژه  :           : موضوع نویز     کم کننده تقویت و میکسر توان، کننده تقویت های ماژول تولید و ساخت

شروع  اتمام : تاريخ تاريخ تاخير  :  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

اصلي : مشاور : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

توان     12- 1 کننده تقویت ماژول عدد

میکسر   12-  2 ماژول عدد

نویز       12-  3 کم کننده تقویت ماژول عدد

پروژه-     7 پشتیبان و فنی مستندات

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح حافظی-  6مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني مدیر

انبار-  3 مدیر

مالی-  4 مدیر

جبلی-  5 آقای



پروژه   ابلغ

966391200496/04/20

96/04/10

صادفا

موحدنژاد 22562544حمیدرضا

96/04/2097/04/20

واثقحیدری

شرافت حافظي حیدری،

تحويل  عنوان توضيحات تاريخ

دستگاه 96/09/20 یک

دستگاه 96/10/20 یک

دستگاه 96/11/20 دو

دستگاه 96/12/20 یک

دستگاه 97/01/20 دو

دستگاه 97/02/20 یک

دستگاه 97/03/20 دو

97/04/20

پروژه  رهیافت R118 Outdoor10P604 : عنوان

قرارداد ابلغ :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه  : كارفرما تولیدی- : نوع قراردادی

كارفرما نماينده تلفن: :

پروژه  توليد    : موضوع و ماکروويو    10طراحي تيونر  Outdoor R0118 (0.1 ~18 GHz)دستگاه

شروع  اتمام : تاريخ تاريخ تاخير  : روز   : جريمه درصد 0.007هر

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

اصلي : مشاور : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

1-  R0118   تاییدناظر با

2-  R0118   تاییدناظر با

3-  R0118   تاییدناظر با

4-  R0118   تاییدناظر با

5-  R0118   تاییدناظر با

6-  R0118   تاییدناظر با

7-  R0118   تاییدناظر با

ناظر-      8 تایید با آموزش ارائه و مستندات

آدرس :          از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست .http://sharepointsrvتوضيحات است    دستیابی قابل

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح حیدری-  7مدیر

اطلع-     2 جهت بازرگاني هاشمی-  8مدیر سعید

انبار-  3 مغاری- 9مدیر

مالی-  4 مدیر

شرافت-  5

حافظی-  6



پروژه   ابلغ

HPR Processor5M702

97/02/15

-

-

97/02/1597/06/15opportunity cost !

هاشمی  واثقسعید

هاشمی مغاری سعید

تحويل  عنوان توضيحات تاريخ

97/06/15

شرکت    98/01/25 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : 

قرارداد ابلغ :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع تولیدی-: داخلی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه  پروسسور   5تولید : موضوع نمونه   HPRدستگاه بعنوان

شروع  اتمام : تاريخ تاريخ تاخير  :  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

اصلي : مشاور : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

پروسسور   5- 1 نمونه   HPRدستگاه بعنوان

پروژه-   2 اختتام مستندات

. است :              دستیابی قابل دانش مدیریت واحد از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست توضيحات

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح مغاری-  6مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني مدیر

انبار-  3 مدیر

مالی-  4 مدیر

هاشمی-   5 سعید آقای



پروژه   ابلغ

95/04/01

95/03/18

ایران    الکترونیک قطعات صنایع

22960966

95/03/3096/03/01

واثقگهرفر

گهرفرحافظي

تحويل  عنوان توضيحات تاريخ

96/03/01

96/03/01

96/03/01

96/03/01

پروژه  صقا LOS10P504 : عنوان

قرارداد /38-180 :شماره ابلغ6380ط-  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه  : كارفرما تولیدی- : نوع قراردادی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه  دیجیتال     )10تولید : موضوع مایکروویو (LOSلینکرادیو

شروع  اتمام : تاريخ تاريخ تاخير  : روز  0.0015  : جريمه در

پروژه مدير پروژه: :حامي

اصلي : مشاور : مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

تایی)ODU Unit) 2لینک 10- 1

تایی)Antenna (patch or 60cm dish))2لینک 10- 2

تایی)IDU Unit)2لینک   10- 3

دپویی- 4 رده آموزش و مستندات

آدرس :          از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست .http://sharepointsrvتوضيحات است    دستیابی قابل

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح مدیر

اطلع-  2 جهت بازرگاني مدیر

انبار-  3 مدیر

مالی-  4 مدیر

حافظی-  5 آقای

گهرفر- 6 آقای



پروژه   ابلغ

95/04/02

ارتباط  سازگان

-

95/04/0195/10/20opportunity cost !

حافظیجبلی

قرنفلی

تحويل  عنوان توضيحات تاريخ

95/10/01

شرکت    95/10/20 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه   : عنوان

قرارداد ابلغ :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

پروژه  : كارفرما تحقیقاتی -  : نوع داخلی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه  پاور      : موضوع ماژول ساخت و توان    1000تا  20طراحی با وات 200مگاهرتز

شروع تاريخ اتمام: تاريخ تاخير: جريمه :

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

اصلي : مشاور مددیان - : مجريان جبلی

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

پاور-   1 وات 200ماژول

پروژه-     2 پشتیبان و فنی مستندات

آدرس :          از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست .http://sharepointsrvتوضيحات است    دستیابی قابل

: رونوشت

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح حافظی-  7مدیر آقای

اطلع-     2 جهت بازرگاني مددیان-  8مدیر آقای

انبار- 3 واثق- 9مدیر آقای

مالی-  4 مدیر

جبلی-  5 آقای

قرنفلی-  6 آقای



پروژه   ابلغ

96/65-10/052297/02/03

97/01/19-

بزرگ      تهران برق نیروی توزیع شرکت

-

ترانک هایرادیو بیسیم پشتیبانی خدمات

97/01/0112/29/1997opportunity cost !

مسعودی

غفوری

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

پروژه  ------ طول در

شرکت   98/01/25 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : RadioTrankS601 رگ بببز ران تببه بببرق

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع پشتیبانی-: قراردادی

كارفرما  -    : نماينده خیل  توده علیرضا حیدری  : تلفنفرید

پروژه موضوع : 

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ  : جريمه

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور اصلي : غفوری- : مجريان مسعودی

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

ترانک-         1 سیمهایرادیو بی نگهداری و تعمیر خدمات ارائه

پروژه-   2 اختتام مستندات

. است :              دستیابی قابل دانش مدیریت واحد از شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست توضيحات

رونوشت :

اقدام-       1 جهت برنامه و طرح مدیر

اطلع-     2 جهت بازرگاني مدیر

انبار-  3 مدیر

مالی-  4 مدیر

غفوری- 5 آقای



پروژه   ابلغ

931200993/05/12

93/03/21

ايران  صا

داروري      علي محمد و باقري 22988067حسين

93/03/2194/02/20

حيدري  حافظيتيمور

جبلي

تحويل  عنوان  توضيحات تاريخ

نژاد93/06/31 محمد

نژاد     93/09/04 محمد جبلي، شرافت، حيدري،

حيدري93/10/04

93/09/04

شرافت93/11/05

شرافت93/12/05

شرافت93/12/27

شرکت   94/02/20 مصوب مستندات الگوی طبق

پروژه عنوان : R118 Outdoor5D01 موحد

قرارداد  ابلغ  :شماره  :تاريخ

قرارداد  ابلغ  :تاريخ  : شماره

كارفرما پروژه: نوع تحقيقاتي- : قراردادی

كارفرما   : تلفن : نماينده

پروژه موضوع توليد : و ماکروويو5طراحي تيونر همراهR118دستگاه RFFبه

شروع  اتمام  : تاريخ تاخير  : تاريخ هفته   : جريمه درصد 0/5هر

پروژه  پروژه  : مدير :حامي

مشاور نژاد  :     : محمد جبلي، شرافت، حيدري، اصلي مجريان

( ... /     / / /  / / دستورالعملها      : ( افزار سخت و افزار نرم تسهيلت تجهيزات محصولت گزارشات مدارك پروژه خروجيهاي يا تحويل قابل اقلم

افزارسيستم- 1 نرم

2( تکميلي-     (     تستهاي انجام از پس سيستم نهايي نمونه اولين

کارفرما-      3 طرف از اول نمونه تاييديه

دوم-  4 نمونه

سوم- 5 نمونه

چهارم-  6 نمونه

پنجم-  7 نمونه

8   ( پشتیبان-   (    و کاربری تولید، و ساخت فنی مستندات

آدرس :          در شرکت مصوب مستندات الگوی و لیست دا  Server\Project Management Office\Project Documentsتوضيحات قرار

رونوشت :

اقدام-  1 جهت پروژه كنترل نژاد- 7مسئول والي مهدي آقاي

اطلع-     2 جهت بازرگاني نژاد-    8بخش والي جواد آقاي

جبلي-  9انبار- 3 آقاي

شرافت- 4 نژاد-   10آقاي محمد آقاي

روشني- 5 آقاي

مرادي-  6 خانم



پروژه شمارهردیف وضعیتکارفرماتوضیحاتStartFinishFinish 2حوزهنوعمدیرعنوان
441IFM Wideband Channelized Receiver-D0192/03/0592/06/05عبدلی

452HF ATU-D01حافظی   91/05/1691/09/16عبدلی آقای تحویل مستندات  مستندات با اتمام

463HF FBU-D0191/05/1691/09/16عبدلی

474Multicoupler 1-8 (20MHz~3GHz)-D01پروژه91/12/1992/03/19عبدلی اتمام

485Marine Antenna-D01شد   92/02/0192/08/20عبدلی خارج اولویت از

496 Frequency Discriminator-D0192/03/0292/06/02عبدلی

507Mon Ant 20~1350-D01

عبدلی

92/03/0592/06/05

518Microwave Elint DF Ant-D01گردید 92/04/1092/10/30عبدلی متوقف

پروژه92/06/2392/09/23عبدلی529 اتمام

5310PA3062 1KW HF-D01
عبدلی

93/03/0193/08/1596/06/30

5411SRSW2,3ch-2R01نژاد     93/06/1593/08/30عبدلی قاسمی آقای به شد منتقل

5512RACOM-1R01

عبدلی

غفوری    94/09/0895/02/22 آقای به انتقال و متوقف

5613ARS-10D01

عبدلی

94/12/0195/05/13

5714SHAD-1R01ندارد  95/03/1595/06/30عبدلی نیاز گردید مستندات متوقف

5815SDF307-1R502مستندات  95/03/1195/06/2096/04/30عبدلی بدون اتمام

5916SDF371-1R503ندارد  95/03/3195/07/17عبدلی نیاز گردید مستندات متوقف

6017ATU 1KW-2D50495/04/1395/10/1396/07/30عبدلی

6118SDF226-1R504

عبدلی

95/03/3195/08/1396/07/30

19SMA500-1R604
عبدلی

20

عبدلی

پروژه  ؟؟؟؟زیر

121

عبدلی
95/02/0195/07/1596/04/30

22
عبدلی

نشده  تعریف

23
عبدلی

پروژه  زیر

24

عبدلی
پروژه  زیر

پروژه عبدلی25 96/04/0196/07/30زیر

پروژه عبدلی26 96/10/1797/02/30زیر

پروژه عبدلی27 96/10/1797/03/31زیر

تحقیقاتی- -داخلی حذف  شده کنسل

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- حذف  - داخلی شده کنسل

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- 96/06/30مستندات داخلی

تحقیقاتی- حذف  - داخلی شده کنسل

تحقیقاتی- داخلی

فنی 3مشخصات D آنتن دو قالب در آن آنتهای تکلیف تعیین تا35برای
گیگ 3تا 1300و  1300  (HF902 یا  ADD070)  . شود  بازنگری

آن            گزارشهای با شوند منتقل شرافت آقای بخش به آنتها این سپس
فنی      پیوست بررسی از 3پس D       بررسی هم کشور در موجود آنتهای نمونه

شد. خواهد گرفته شرافت آقای از آن تحویل زمان .شوند
شود           تکلیف تعیین واثق آقای با شرافت آقای به انتقال جهت

انتقال   از پس مستندات

تحقیقاتی- شود      داخلی حافظ آقای تحویل 96/06/30مستندات

تحقیقاتی-XRFHead - Basic Receiver ارتقای  داخلی

تحقیقاتی- اتمام            . داخلی است مانده باقی آن افزار نرم و شده ساخته آن افزار سخت
مستندات  96/06/30 با

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- .      داخلی آقای         با کار ادامه به راجع شود منتقل غفوری آقای به و شود متوق فعل
شد    خواهد بررسی غفوری

تحقیقاتی-  قراردادی
است          شده هم کارفرما تحویل و شده تولید اول نمونه

قرارداد           ( کارفرما طرف از باقیمانده های نمونه تکلیف تعیین به منوط ادامه
( شود  چک

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- تا   داخلی 96/04/30گزارش

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی-  قراردادی
کارفرما         به دوم نمونه نهایی تحویل مهر آخر تا

96/00/00مستندات 

تحقیقاتی- داخلی

   . اشکوری         آقای با اند نکرده تست هنوز اشکوری آقای ولی شده ساخته
افزار نرم تغییر برای شد هماهنگ df

96/00/00مستندات 

تحقیقاتی- تا    داخلی اول نمونه 96/5/15ساخت

شیرودی Synth XBand Receiver-1D506بخش

بخش   اتمام          . Synth فعل یابد ادامه باید که شده منتقل عبدلی آقای به آن
96/04/15

جبلی          آقای بخش به شده تحویل عبدلی آقای بخش از
96/05/15مستندات 

Miaad-1R504 عاد تحقیقاتی-می ) .       96/04/30اتمام داخلی قرارداد  (   از بعد ی برا باشد مابقی نهایی نیمه نمونه
؟؟؟  مستندات

ATU 3040 -  خودروییCompact دان ـ 96/05/30سیستم کــــو
96/06/30گزارش 

RDF 9ch-1D01   - افقی آنتن روشن  
96/04/30آنتن 

96/06/30گزارش 

 VIPJ-2R01 -   عبدلی آقای 96/05/30سیستم بـــــخـش
96/06/30گزارش 

عبدلی   آقای SDA927-1R604 -بخش

عبدلی  آقای SDA072M-1R610-بخش

عبدلی آقای SDA252-1R610-بخش



پروژه شمارهردیف وضعیتکارفرماتوضیحاتStartFinishFinish 2حوزهنوعمدیرعنوان
28VUHF PA Modules-1R70297/02/2297/10/07عبدلی

عبدلی29

تحقیقاتی- داخلی



وضعیتتوضیحاتمدیرحوزهنوععنوانکد

فعال ؟10246089 غیر

20265067A1A2A9؟

؟30246076

؟40246087

50024064POWER SENSOR؟

؟تحقیقات60246055

کننده 70246071 ؟تقویت

مودم   80246090 ساخت و ؟طراحی

جنگال 90246036 ؟گیرنده

؟100246019

؟110246018

فنی  120246063 دانش ؟مودم

؟نذیر130246073

خطا 140246062 ؟نشانگر

150246026DOWN CONVERTOR؟

160246065DF Processor-D02 شود Procssorبسته

شود 170246085 بسته

180246040DUAL شود بسته

190265070Multicoupler 1-8 (20MHz~3GHz)-D01 شود بسته

200246005Wideband Channelizer شود شود بسته پرسیده

شود 210246010 بسته

شود 220246015 شود بسته پرسیده

شود 230246016 شود بسته پرسیده

شود 240246033 شود بسته پرسیده

شود 250246088 بسته

شود خطایاب260246042 بسته

شود 270024070 بسته

شود 280246034 بسته

شود 290246001 بسته

شود 300246086 بسته

شود 310246056 بسته

شود 320246022 بسته

330246002R118

340246012Power HF 1kwpowerقرنفلی

350246013Power VHF 1kwpowerقرنفلی

360265081Compact RTU-D01RTU …فعالفراهانی

370246122DFIPC-D01Procssor نژاد فعالمحمد

380246118EHSAD-D01FPGA based card نژاد فعالمحمد

390246084FPGA-Based DF Processor-D01Procssor نژاد محمد

400246080HF ATU-D01عبدلی

410246081HF FBU-D01عبدلی

420265069HF Radio-D01حافظی

430246092IED-RTU-D01RTU …فراهانی

440246124IFCPU-D02 نژاد محمد

450246004IFM Wideband Channelized Receiver-D01عبدلی

460246097LOS Radio-D01گهرفر

470246098Marine Antenna-D01عبدلی

480246109Microwave Elint DF Ant-D01عبدلی

490246108Mon Ant 20~1350-D01عبدلی

500246125PACD-D02 نژاد محمد

510246105Pioneer Module-D01powerقرنفلی

520246114Power 100W 2500~6000MHz-D01powerقرنفلی

530246110Power 100W LBand-D01powerقرنفلی

540246082Power 1KW 500~1000MHz-D01powerقرنفلی

550246094Power 300W LBand-D01powerقرنفلی

560246111Processor Upgrade-D02Procssorمرادی

570246107R118 Antenna-D01R118حیدری

580246115R118 Upgrade-D01R118جبلی

590246112Receiver Upgrade-D01Receiverبیات

600246113Receiver Upgrade-D02Receiverمرادی

610246083RTU Upgrade-D01RTU …فراهانی

620246099SDF05 ANT Upgrade-D01DF Antenna پور ساوالن

630246117SEK7-D01FPGA based card نژاد محمد

640246093Watson Watt-D01اشکوری

650246103Werlatone Module-D01powerقرنفلی

عبدلی660246017

670246059FPGA based card نژاد بستن   محمد برای شود پرسیده

نژاد 680246095 محمد

690246120Jammerغفوری

700265083Automation-M02RTU …فراهانی

710246021Basic ReceiverReceiver

720246096Multicouplerعبدلی

730246020ProcessorProcssor

740246014Power VHF 500wpowerقرنفلی

7502650663D DF-7D013DDFاشکوری

760246123DF اشکوری

770246050AutomationRTU …فراهانی

780246064DSN-1D01DSNاشکوری

790246049HMDF-1DF HFحسنی

800246048Kafchak-1

810246104Multiplexer-2D01قرنفلی

820246100Power 100W 30~500MHz-2D01powerقرنفلی

830246101Power 10W 225~400MHz-4D01powerقرنفلی

840246102Power 40W 30~500MHz-3D01powerقرنفلی

850246046R140-1R140حافظی

860246041R252 5chR252حافظی

870246121RDF 9ch-1D01روشن اشکوری پروژه

880246047SDR?

890246075VUHMDF-1D01DFنجفاشکوری پروژه

غفوری900246051

حسنی910246052

غفوری920246044

غفوری930246043

غفوری940246023

فضایی   950246045 سامانه ارتباطی حافظیلینک

شرافت

960265082DF 2chپور ساوالن

غفوری970246091

980246106Automation-24P03RTU …فراهانی

990246032DF-15uDF 3ch پور ساوالن

1000246031DF-8uDF 3chپور ساوالن

1010024074DF HFحسنی

1020246116Power 100W LBand-7P01powerقرنفلی

1030246119Power 500W V/UHF-7U01powerقرنفلی

1040246039R118-22uR118

1050246037R118-7uR118

1060246038R118-8uR118

1070246011R118-OutdoorR118

1080246072uwB Receiver-4p01حسنی

پور 1090246027 ساوالن

پور 1100246028 ساوالن

پور 1110246029 ساوالن

پور1120246030 ساوالن

پور  ساوالن

پور  ساوالن

1130246077

1140246079

1150246078

آزاد1160246053

بازرگانی1170246061

تسهیلت1180265080

7504ماژول 20

DF متفرقه

HF  ـیا پــــو ـیی تـــــا ـــ ســـه

کوپلر   باند  8مالتی کاناله  HF ComsAudit مدل

کوپلر   باند  8مالتی کاناله  HF مدل R&S

DF دوتایی

R118 ارتقای

تاشو 050آنتن 

کاناله 050آنتن  سه

801بصیر  

7505پانوراما 

فنی  RTU دانش

1رادیوترانک-

1رهیاب-

تایی13گیرنده 

MSR905 گیرنده

Up/Down ماژول

3u-داخلی -R118-تولیدی داحلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی- داخلی

تحقیقاتی-Basic Receiver-XRFHead ارتقای داخلی

کارت    ساخت و تکنولوژی  FPGA طراحی تحقیقاتی-Spartan6 با داخلی

تحقیقاتی-D01-کف داخلی

1M01-تولیدی-تـــــسـنیم داخلی

تولیدی- داخلی

تولیدی- داخلی

تولیدی- داخلی

تولیدی- داخلی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

10رشید- D01 -تحقیقاتی قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  ـداری  DFقراردادی ـرـا

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

تحقیقاتی- 1رعد- قراردادی

تحقیقاتی- 1سامان- قراردادی

تحقیقاتی- HF فرستنده قراردادی

فرستنده V/UHF -تحقیقاتی قراردادی

تحقیقاتی- 1کاوش- قراردادی

تحقیقاتی-  قراردادی

R118 2ch-1D01ـر تحقیقاتی- نــصـ قراردادی

15P08- تولیدی-1وحید قراردادی

3P02- ـوش  تولیدی-2کــــا قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- تایی 15آفاق قراردادی

تولیدی- تایی8آفاققراردادی

HMDF-1P03  تولیدی-5عماد قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی- قراردادی

تولیدی-1عماد- قراردادی

تولیدی-2عماد- قراردادی

تولیدی-3عماد- قراردادی

تولیدی-4عماد- قراردادی

Spare Module-47P01تولیدی-صـــاـــدف قراردادی

Spare Module-27P01تولیدی-خاتم قراردادی

MTE بـــــخـشدوم

MTE ـم ــ ــو سـ و بـــــخـشدوم

MTE ـم ــ ــو سـ بـــــخـش


