
داناشرکت طیف پردازان اسپا



شرکت فنی و مهندسی 
طیف پردازان اسپادانا  

پارک علم و مستقر در 
فناوری شیخ بهایی

تشخیصوارزیابیکارگروهتائیدیه
انبنیدانشموسساتوشرکتهاصالحیت

دانش بنیان

یمستقردرپارکعلموفناوریشیخبهای
شهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهان

پارک علم و فناوری شیخ بهایی



طیف پردازان اسپادانا

تحقیقاتیوعلمیشهرکدرسالهمانازواستگردیدهتاسیس1392سالدر(خاصسهامی)"اسپاداناپردازانطیف"شرکت
.استگردیدهمستقراصفهان

TPSساختار،ودشمیشناختهکشوردربرقشبکهاتوماسیونحوزهبرترشرکتهایزمرهدرپویا،ومستمرفعالیتباهاسالایندر
وانتقالهشبکدرارتباطیزیرساختهاتعالیوتوسعهدر،نظامندوپویابصورتتااستبودهتالشدرهموارهمجموعهاینمدیریتی

ونچاهدافیتحققراستایدرخودانسانینیرویتجربهودانشبهاتکاباونمایدنقشایفایکشوردرانرژیهایحاملتوزیع
.برداردگامارتباطینوینرهایفناوریوسازیصنعتیتوسعه



تیم ما

محمدنصرآزادانی
مدیرعامل

نفیسهقدیمی
مدیرمالی

وحیداسکندر
مدیرفنی

فرهادباقری
مدیربازرگانی



مدیرعامل –محمد نصر آزادانی 

سوابقکاریوحرفهایمحمدنصرآزادنی
کنون-1392مدیرعاملشرکتطیفپردازاناسپادانا
1392-1389مدیرعاملشرکتطیفپردازانسپاهان

شرکتنوینطیف
رئیسهیئتمدیره

مدیرپروژه
1386-1389

1386-1384کارشناستلهمتریشرکتصنعتپژوهسپاهان
1385-1384کارشناسمخابراتپژوهشگاهدانشگاهصنعتیاصفهان



مدیر بازرگانی–فرهاد باقری 

فرهادباقریسوابقکاریوحرفهای
1390-1385لوازماندازهگیریکارشناستوزیعشهرستاناصفهانشرکت

شرکتکنتورسازیایران
عملیاتمیدانیدفترمدیرگروه

کنتورهایهوشمند
1390-1392

1395-1392مدیرعاملسنجشآریاشرکتابتکار

1399-1395مدیرعاملالکترونیکسپاهانشرکتکاوش
تاکنون-1399مدیربازرگانیشرکتطیفپردازاناسپادانا



ساختار شرکت

مدیرعامل

مدیرمالیمدیرفنی مدیربازرگانی

مدیرفنی

تولید

تحقیقو
توسعه

نرماف ار

کنترلکیفیتسختاف ار

عملیات
میدانی

نص وراه
اندازی

پشتیبانی

حسابداری

انبار

تدارکات

بارازیابی



Technical
Support

هایشبکهاتوماسیونخصوصدرایمشاورهخدماتارائه
امکانمطالعاتشاملدورراهازانرژیهایحاملانتقال

...وفنیال اماتتعریفطراحی،سنجی،

مشاوره
طراحیوتولیداداوتسختاف اریونرماف اریجهت

مونیتورینگوکنترلادواتشبکههایحاملانرژی

طراحی و تولید

رل،تلهمتری،تعمیرونگهداری،پشتیبانیسیستمهایمانیتورینگوکنت
...اخذمجوزهایارتباطیدرباندهایفرکانسیمجازو

خدمات فنی و مهندسی

توانمندی ها



طراحیوتولیدمودمهایصنعتیجهت•
یدرمانتیورینگورویتپذیریتجهی اتصنعت

شبکههایتوزیعوانتقالحاملهایانرژی
ماهه9دردوره4مودمنسل700فروشبیشاز•

اخیردرسطحکشوردرشرکتهایتوزیعبرق
رادیوییایجادوپشتیبانییکشبکهزندهارتباط•

هتوزیعبرایمانیتورینگوکنترلکلیدهایشبک
انبادرشرکتتوزیعنیرویبرقشهرستاناصفه

سالگذشته5نقطهدر120بیشاز
بکهدراندازهگیریکلیهپارامترهایالکتریکیش•

یعتولیدسیستممانیتورینگپستهایتوز

دستاوردها



تائیدیه ها و مجوزها



محصوالت پرفروش شرکت

مودمصنعتیشبکهموبایل
گیتوی

هایسیستممانیتورینگپستUHFرادیومودمهایصنعتیروترصنعتیشبکهموبایل
برق



مشتریان

شرکت های برق منطقه ای

شرکت های توزیع نیروی برق

نیروگاه ها

شرکت های آب و فاضالب

شرکت های آب روستایی

شرکت های گاز

شهرداری ها



مودمشبکهموبایل•
توزیعمونیتورینگپستهایسیستم•
UHFرادیومودم•

هان اصفشهرستان شرکت توزیع نیروی برق 

موبایلمودمشبکه•
مونیتورینگپستهایتوزیعسیستم•
VHFمودمرادیو•

استان چهارمحالشرکت توزیع نیروی برق 

موبایلمودمشبکه•
سیستممونیتورینگپستهایتوزیع•
UHFرادیومودم•

اصفهاناستان شرکت توزیع نیروی برق 

موبایلمودمشبکه•
UHFمودمرادیو•

ویاستان خراسان رضشرکت توزیع نیروی برق 

موبایلمودمشبکه•

شیرازشرکت توزیع نیروی برق 



مخ نبان•
•QRTU

چاهیارتفاعسنج•

کرمانشاه شرکت آب و فاضالب شهری 

مخ نبان•
•QRTU

ارتفاعسنجچاهی•

آب و فاضالب شهری کردستان  شرکت 

•QRTU

آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

•QRTU

آب و فاضالب روستایی استان مرکزی

مخ نبان•
•QRTU

ارتفاعسنجچاهی•

آب و فاضالب روستایی استان فارس

مخ نبان•
•QRTU

ارتفاعسنجچاهی•

آب و فاضالب روستایی استان فارس



•QRTU

شرکت حناکو یاسوج

مخ نبان•

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

•QRTU

اهواز( ع)بیمارستان حضرت امیرالمومنین



چرا طیف پردازان؟



چرا طیف پردازان؟

انعطاف در ارائه  
راهکارها و محصوالت  

ومیبا تکیه بر دانش ب

کیفیت  
محصوالت

در تیم چاالک 
طراحی و تولید

امل پشتیبانی ک
محصوالت

حرکت بر لبه 
تکنولوژی در 

ایران


