
  )ITMCکارخانجات مخابراتی ايران (
  

  

  

 معرفي و تاريخچه کارخانجات مخابراتی ايران:

با ١٣۴۵ /١١/١١شرکت کارخانجات مخابراتی ايران ، اولين و بزرگترين توليد كننده مراكز تلفن ثابت و سيّار كشور در تاريخ  •
و  %٣٠ت % ، بانك توسعه صنعتي به نسب ٣٠مشاركت وزارت پست و تلگـراف و تلفن (ارتباطات و فناوري اطالعات) به نسبت 

 بصورت شركت سهامي خاص در شيراز در زمينـي به مساحت در حدود يكصد هزار متر %۴٠شركت زيمنس آلمـان به نسبت 
هزار خط تلفن  ۴۵ابراتي كشور و با ظرفيت اسمـي ساليانه مربع بمنظـور توليد تجهيزات مورد نياز شبكه مخ EMD هزار  ۶٠ و

به بهره برداري رسيد .  ١٣۴٨دسـتگاه تلفن روميزي تأسيس و در سال   

ات وفناوري پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ، همزمان با افزايش سرمايه ، سهام وزارت پست و تلگـراف و تلفن (ارتباط •
منس آلمـان به و شركت زي %٣۵% ، بانك صنعت و معـدن كه همـان نام تغيير يافته بانك توسعه صنعتـي است به  ۴۵اطالعات) به 

لفن روميزي افزايش تهزار دسـتگاه  ٣٠٠هزار خط تلفـن و  ٢٠٠تغيير يافت و توانائـي توليد اين كارخانجـات نيز ساليانـه به  ٢٠%
در فهرست نرخ  »ِلكما « با نماد ١٣٨٣/٧/١۴به سهامي عام تغيير يافته و از تاريخ  نوع شركت ١٣٨٢/۵/٢٧پيدا نمود. در تاريخ 

 هاي تاالر فرعي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درج گرديده است.

همراه بر اساس  كارخانجات مخابراتی ايران عالوه بر توليــــد نرم افزار و سخت افزار مراكـزسوئيچينگ پرظرفيت تلفن ثابت و •
توليد منابع تغذيه سوئيچ مد ، توليد مراكز  ، ITMC/MSCو  ITMC/EWSD ، ITMC/NEAX ، ITMC/S12سيستم هاي 

ينال هاي ساخت انواع تلفن روميزي و همراه ، انواع ترم ، (BTS)تلفن همراه اضطراري بهمراه دكلهاي تلسكوپي قابل حمل 
ها ميباشد.  بلهمكاري با ساير شركت ها در ارتباط با ساخت انواع قا ،(PCM)مخابراتي و انواع بردهاي مورد مصرف در رايانه 

ه توليدي اين ايجاد دفاتر منطقه ای از جمله در شهر مقدس مشهد ، تبريز و ... و پشتيباني فني از هزاران مركز تلفن منصوب
وزه تحقيق حيت شركت بوده است. در كارخانجات ، از ديگر مواردي است كه در طول ساليان اخير به طور جدی مورد توّجه مدير

ه ، نسبت به ، ضمن تجديد نظر بنيادی در ساختار اين حوز ١٣٧٨بر اساس سياست راهبردي خوداتكايي صنعتي، از سال  و توسعه،
 همكاري نزديك با دانشگاه ها و مراكز معتبر تحقيقاتي كشور اقدام گرديد.

  

  

  

  



  واحد مکانيک کارخانه:

ری از امکانات وسيع طراحی و توليدی در زمينه طراحی و ساخت انواع قطعات فلزی ، پالستيکی در بخش های زير فعال اين واحد با بهره گي
 می باشد

 طراحی و مدل سازی با استفاده از نرم افزارهای به روز و مهندسين مجرب 
 ورق کاری انواع قطعات فرم، خم، برش با استفاده از دستگاه های پانچ ، خم 
 ماشـــينکاری انــواع قطـــعات شامل فــرزکاری، تراشـــکاری، صفحه تراش، قالويز با استفاده از دستگاه های تراش و فرز و سنگ 

CNC 
  تن ١٢۵پرس کاری انواع قطعات پرضرب و کم ضرب با استفاده از دستگاه های پرس تا قدرت 
 هز به تامپوپرينتتزريق پالستيک انواع قطعات پالستيکی توسط دستگاه های مج 
  تزريق آلومينيوم با بهره گيری از دستگاه های اتوماتيک افقی و عمودی و فعاليت در صنايع خودروسازی، پزشکی و غيره قابليت تزريق

 .گرم با انواع قالب های خشابدار، جکی و ... را دارا می باشد ٢۴٠٠آلياژهای سبک تا وزن 
  به روش الکتروپليتينگ شاملانـواع عملـيات پوشش دهی و رويه کاری 

o انواع پوشش های مس، نيکل، روی، نقره، قلع و ... 
o رنگ الکترواستاتيک و روغنی کوره ای 
o عمليات سطحی شامل فسفاته، آنادايز و ... 
o چاپ سيلک و مدار چاپی 
o آماده سازی سطح به روش شات بالست 
o ،تست کراس کات و ضخامت امکانات تست دوام کيفيت پوشش ها شامل سالت اسپری، تست گلوله 

  طــراحی و ســاخت و تعمير انــواع قالب های تزريق پالستيک، تزريق آلومينيوم، کشش، خم، برش و ساخت جيگ و فيکسچر و
منحصر به فرد با دقت  CNC ابزارهای توليد و مونتاژ می باشد. از امکانات اين واحد می توان به مجموعه ای از ماشين های ابزار

کوره های سخت کاری، دستگاه های وايرکات و اسپارک، ماشين های سنگ دقيق و سوراخکاری بسيار دقيق و سنگ تصويری ميکرون، 
 .اشاره نمود

 دستگاههای آماده سازی و فرم دهی قطعات DIP به صورت اتوماتيک و نيمه اتوماتيک 
 ميزهای نيمه اتوماتيک مونتاژ قطعات DIPر(ROYONIC) 
 حوضچه قلع مجهز به SPRAY FLUX و سيستم اکسيداسيون قلع با استفاده از گاز نيتروژن ( NIHON  ،SEHO ) 
 کنترل قطعات مکانيکی و با مجوز رسمی از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران آماده ارائه خدمات در زمينه های ذيل می باشد 

o کنترل و اندازه گيری قطعات و ابزارآالت صنعتی 
o  انواع ابزارها و ساعت های اندازه گيریکاليبره نمودن 
o کاليبره نمودن گيج های فشار 
o امکان انجام انواع تست های صنعتی شامل سختی سنجی، ضخامت سنجی، خوردگی و ... 
o امکانات تست دوام کيفيت پوشش ها شامل سالت اسپری، تست گلوله، تست کراس کات و ضخامت 
o  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  واحد الکترونيک کارخانه:

 SMT,THTمونتاژ بردهای الکترونيکی

،دستگاههای قطعه گذاری نيمه اتوماتيک THT،دو حوضچه قلع جهت مونتاژSMT صنعت الکترونيک با دارا بودن سه خط مونتاژ بردهای
توانايی بسيار خوبی جهت مونتاژ بردهای الکترونيکی با کيفيت باال و مطابق با  DIP و دستگاههای آماده سازی و فرم دهی قطعات DIP قطعات

 .استانداردهای جهانی دارا می باشد

 : SMT برخی ويژگی ها و تجهيزات سالن

 Clean Room با کفپوش آنتی استاتيک 
 دستگاههای چاپ خمير قلع( DEK ELA  ,PANASONIC , MINAMI ) 
  ۴٠دستگاههای مونتاژ قطعات کوچک با سرعت  ( SIPLACE  ،PANASONIC ) قطعه در ساعت ٠٠٠
 دستگاههای مونتاژقطعات بزرگ با دقت باالFine Pitchد(SIPLACE,PANASONIC) 
 کوره های ذوب خمير قلع ( VITRONICS SOLTEC  ،PANASONIC ) 
 دستگاه X-RAY قطعات جهت تست چشمی BGAر (PHOENIX ) 

 THT برخی ويژگی ها و تجهيزات سالن

 Clean Room با کفپوش آنتی استاتيک 
 دستگاههای آماده سازی و فرم دهی قطعات DIP به صورت اتوماتيک و نيمه اتوماتيک 
 ميزهای نيمه اتوماتيک مونتاژ قطعات DIPر(ROYONIC) 
 حوضچه قلع مجهز به SPRAY FLUX ون قلع با استفاده از گاز نيتروژنو سيستم اکسيداسي ( NIHON  ،SEHO ) 

انواع  THT و SMT اين مجموعه آمادگی خود را جهت همکاری با شرکتهای فعال در زمينه توليد بردهای الکترونيکی جهت مونتاژ قطعات
  .بردهای الکترونيکی اعالم می دارد

 

  



  :مخابراتی کانکتورهای و کابل مونتاژ

با دارا بودن دستگاههای اتوماتيک برش و روپوش کنی کابل، دستگاههای پرس و مونتاژ ترمينال و دستگاههای تست صنعت الکترونيک 
در کشور است که آمادگی ارائه خدمات و  12S وNEAX  ، EWSD الکتريکی کابل های مخابراتی، تنها توليدکننده کابلهای سيستمهای

  .ور را دارا می باشدپشتيبانی به تمام مراکز مخابراتی سراسر کش

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :تعمير انواع ماژولهای مخابراتی

تجهيزات پيشرفته و دقيق  کارخانجات مخابراتی ایران با در اختيار داشتن نفرات متخصص و همچنين با بهره مندی از
 Huawei تست و اندازه گيری، توانمندی تعمير و عيب یابی انواع بردها و تجهيزات توليدی مربوط به شرکتهای

،ZTE ،Alcatel ،NEC ،Siemens  و سایر بردهای الکترونيکی را دارا می باشد. از تجهيزات مورد استفاده در این
مداری برد برای تشخيص و عيب یابی قطعات معيوب، دستگاههای تست بخش ميتوان به دستگاههای تست درون 

عملکرد جهت تعيين کارکرد صحيح برد یا ماژول و دستگاه تست نهایی به منظور انجام فرآیند شبيه سازی جهت 
  .بررسی نحوه ارتباط برد یا ماژول با سایر اجزای سيستم اشاره کرد

 

  

  

  

  



    ارائه به مشتريانليست محصوالت و خدمات قابل  
 رديف  مشتريان  محصول 

   (out door ،in door)  ١  رکت مخابرات ايرانش -پراتورهای مخابراتی ا   انواع راک منابع تغذيه 
 ٢  رکت مخابرات ايرانش -اپراتورهای مخابراتی    کولر های مخابراتی

 ٣  رکت مخابرات ايرانش -اپراتورهای مخابراتی  رکتيفاير 
 ۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ونتيالتور 

 ۵   زارت نيروو -وزارت کشاورزی  سامانۀ هواشناسی 
يرسا -شتری عام م -زارت نيرو و -وزارت کشاورزی     سامانه برنامه ريزی آبياری هوشمند ۶ 
 ٧ شتری عامم -تمامی سازمانها     سامانه کنترلر بار سرمايشی و کنتور

 ٨ ساير سازمانها    اضطراریکانکس 
 ٩ ساير  طراحی و توليد انواع قطعات مکانيکی 

 ١٠ شهرداريها  سامانه سطح سنجی مايعات و سيالب 
GPS  ١١ تمامی سازمانها 
 ١٢ ساير -وزارت نيرو   DC و AC تابلوی توزيع برق

 ١٣ رکت مخابرات ايرانش -اپراتورهای مخابراتی    پلنت پرظرفيت
 ١۴ اير سازمان هاس -اپراتورهای مخابراتی  انواع دکل های خود ايستای راديويی و مخابراتی 

 ١۵ ساير سازمانها  انواع قطعه سازی انحصاری و اختصاصی 
ايرس -رکت مخابرات ايران ش -اپراتورهای مخابراتی  PASSIVE/ACTIVE(FTTX) طراحی و ساخت تجهيزات  ١۶ 

 ١٧ ساير  )دايکاستتزريق آلومينيوم(  
ايرس -رکت مخابرات ايران ش -اپراتورهای مخابراتی    توليد و تعمير انواع بردهای مخابراتی و خدمات پس از فروش ١٨ 

طراحی ، نصب و راه اندازی مراکز مخابراتی و پشتيبانی فنی 
 ١٩ رکت مخابرات ايرانش -اپراتورهای مخابراتی     آن

 ٢٠ پراتورهای مخابراتیا -شرکت ارتباطات زيرساخت  مخابراتینگهداری شبکه های  
  


