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برگ 51  

 بسمه تعالی

 

 

 
 با سالم

سهامی خاص با عنایت به پشتوانه سال ها تجربه و بهره گیری از ره آورد این  پویا طرح ژوبین احتراما به استحضار می رساند شرکت 

طراحی و اجرای   سال ها با سابقه ای درخشان و تلفیق آن با علم روز و به کارگیری نیرو های متخصص و حرفه ای در خصوص مشاوره ،

سالن های کنفرانس ، نور پردازی تخصصی ،  ، تماعات، سالن های اج سالن های آمفی تئاتر سیستم های صوتی و تصویری حرفه ای ،

، سیستم های نمایشگر های صفحه عریض ، Paging   ، Background Musicنور پردازی عمومی ، نورپردازی محیطی ، ، سیستم 

اجالس های بین المللی ، سالن های مانیتورینگ ،  سالن های ، و رادیویی  واحد های سیار تلویزیونی، استودیو ها  سالن های کنسرت ،

 .آماده ارائه خدمات طراحی ، مشاوره ای و اجرایی می باشد....... و ( نظارتی)دوربین های مداربسته 

 

 

 

                        با تشکر                                                                                                                                                      

 عیدید فرشا -مدری عامل                                                                                                                                       
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برگ 51  

 در حوزه صدا و تصویر حرفه ای ژوبین حپویا طر اهم فعالیت های شرکت

 

  مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های صوتی وتصویری حرفه ای در سالن های سینما ، آمفی تئاتر 

  کنفرانسمشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های صوتی وتصویری حرفه ای در سالن های  

  اجرای سالن های مانیتورینگمشاوره ، طراحی و 

 مشاوره ، طراحی و اجرای سالن های مدیریت بحران 

  اجرا و راه اندازی استودیوهای  تلویزیونی   ،مشاوره ، طراحی 

  ، اجرا و راه اندازی واحدهای سیار تلویزیونی  مشاوره ، طراحی 

  مشاوره ، طراحی ، اجرا و راه اندازی استودیوهای رادیویی و موسیقی 

 مشاوره ، طراحی ، اجرا و راه اندازی سالن های  کنترل مرکزی استودیو ها 

  اجالس بین المللیمشاوره ، طراحی و اجرای سالن های 

 سیستم تصویر برداری حرفه ای 

  نورپردازی تخصصی حرفه ای در تئاتر و سایر فضاهای مرتبطSTAGE LIGHTING 

  طراحی و اجرای پروژه های پیجینگ(PUBLIC ADDRESS  )حرفه ای 

  سیستم های ترجمه همزمانINTERPRATION SYSTEM 

  ، اجرا و راه اندازی دوربین های نظارتی  مشاوره ، طراحی 
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برگ 51  

 

 

 :هب شرح زری می باشد    پویا طرح ژونیب شرکت    توسط انجام شده رپوژه اهی اهم 

 

 

 

 

:همایش و سینمای دیجیتال   سالن های( الف  

 

شامل  صوت ، تصویر ، کنفرانس ، ترجمه  11طراحی و اجرای  تجهیزات سالن اصلی اجالس سران کشورهای اسالمی در سال  .1

 همزمان 

 ما و کنسرت شهید آوینینسالن سی .2

 نفره 199-سالن همایش های علمی و آموزشی دانشگاه دامغان .3

 نفره دانشگاه دامغان 191سالن همایش  .4

 اه دامغاننفره دانشگ 162سالن همایش  .5

 تهران 14سالن همایش سرای علیمرادیان منطقه  .6

 سالن همایش بانک کشاورزی یزد .7

 سالن همایش کانون وکالی مازندران .8

 (ع)کتابخانه امام رضا-سالن همایش دانشگاه علم و صنعت .1

 دانشکده عمران-سالن همایش دانشگاه علم و صنعت .1

 (  دو منظوره ) سینمای  فرهنگسرای اندیشه  .2

 با صدای دالبی   بهاران سینما  .3

 سینمای دیجیتال  و صدای دالبی  – سالن همایش دانشگاه اراک .4
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برگ 51  

 سالن همایش پلیس راهور .5

  سالن همایش صاایران .6

  سالن همایش صبا نفت .7

  سالن همایش وزارت بهداشت .8

 سینمای دیجیتال و صدای استریو  – سالن همایش مپنا کرج .1

 7سالن همایش شهرداری منطقه  .19

  کمیته امدادسالن همایش  .11

 سالن همایش هالل احمر .12

 سینمای دیجیتال و صدای استریو  – سالن همایش دانشکده دندانپزشکی .13

  سالن همایش انرژی اتمی بوشهر .14

  سالن همایش ائل تبریز .15

 سالن همایش اودیتوریوم شهید همت .16

  سالن همایش دانشگاه خلیج فارس .17

 سالن همایش ایران خودرو .18

 29سالن همایش شهرداری منطقه  .11

  سالن همایش دانشگاه دفاع ملی .29

  سالن همایش شرکت گاز تبریز .21

 سالن همایش آتش نشانی انرژی اتمی بوشهر .22

 سالن همایش چهار دانگه .23

 سالن همایش الکان رشت .24

 سالن همایش توزیع برق کرمان .25

 سالن همایش نیرو انتظامی ارومیه .26

 سالن همایش سازمان تبلیغات اسالمی سمنان .27

 ی تهراناستاندار سالن همایش .28

 سینمای دیجیتال و صدای استریو  – سالن همایش مرکز تحقیقات مخابرات ایران .21

 تهران 5سالن همایش شهرداری منطقه  .39

 تهران 6سالن همایش شهرداری منطقه  .31
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برگ 51  

 سالن همایش بندر عباس .32

 سالن همایش امام رضا .33

 سالن همایش ساختمان ریحانه .34

 سالن همایش دانشگاه شهید رجائی .35

 دیوان محاسبات رشتسالن همایش  .36

 سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی گیالن .37

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش مرکز ری شناسی  .38

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش سرای سالمت  .31

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش شهربانو  .49

 (29شهرداری منطقه ) سالن همایش ولی آباد .41

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش منصوریه  .42

 (29شهرداری منطقه )لن همایش دیلمان سا .43

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش ظهیر آباد  .44

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش صفاییه  .45

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش شهادت  .46

 ( 29شهرداری منطقه ) سالن همایش محله استخر .47

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش جاده نظامی  .48

 (29شهرداری متطقه ) نسالن همایش گرم خانه بانوا .41

 (29شهرداری منطقه )سالن همایش سرای محله فیروز آبادی .59

 سالن همایش نیروی انتظامی فاتب .51

 سالن همایش کالس درس استانداری تهران .52

 تهران 4سالن همایش شهرداری منطقه  .53

 4سالن همایش مانیتورینگ شهرداری منطقه  .54

 سالن همایش قرارگاه خاتم االنبیاء .55

 انرژی اتمی اصفهانسالن همایش  .56

 15سالن همایش شهرداری منطقه  .57

 تهران 29سالن همایش ساختمان اداری شهرداری منطقه  .58
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برگ 51  

 سالن همایش مدیریت بحران انرژی اتمی بوشهر .51

 سالن همایش حوزه علمیه آمل .69

 سالن همایش شهرداری پردیس .61

 سالن همایش مجتمع الزهرا .62

 سالن همایش علوم و فنون شهید رحیمی .63

 داره ارشاد کاللهسالن همایش ا .64

 سالن همایش حج و زیارت کرج .65

 سالن همایش حج و زیارت قزوین .66

 (فرهنگسرای اندیشه) 7شهرداری منطقه  و سینمای سالن همایش .67

 سالن همایش یادمان شهدای هفت تیر .68

 سالن همایش مانیتورینگ شهرداری منطقه یک .61

 (پارک ترافیک)  تهران 11سالن همایش شهرداری منطقه  .79

 دبیرستان امداد امام خمینی سالن همایش .71

 سالن همایش معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک .72

 (اشرفی اصفهانی)مجتمع قضایی  سالن همایش  .73

تهران 14سالن همایش سرای علیمرادیان منطقه  .74
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برگ 51  

  سالن های کنفرانس (ب

 

 سالن کنفرانس دانشگاه دامغان .1

 سالن کنفرانس مهریز یزد مجتمع فرهنگی شکیب  .2

 سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .3

 دارو و غذا ، پزشکی تجهیزات بر نظارت سازمانسالن کنفرانس  .4

 سالن کنفرانس نیروی انتظامی آذربایجان غربی .5

 غربسالن کنفرانس فرمانداری اسالم آباد  .6

 سالن کنفرانس کمیته امداد .7

 سالن کنفرانس علوم  پزشکی بابل .8

 شیراز 5سالن کنفرانس شهرداری منطقه  .1

 سالن کنفرانس ساختمان پخش جدید صداو سیما .19

 سالن کنفرانس حفاری اهواز .11

 سالن کنفرانس شهرداری تبریز .12

 سالن کنفرانس بیمارستان نفت اهواز .13

 سالن کنفرانس نهاد ریاست جمهوری .14

 14نفرانس شهرداری منطقه سالن ک .15

 (استانداری البرز)سالن کنفرانس فرمانداری کرج   .16

 سالن کنفرانس خیریه وحدت .17

 سالن کنفرانس معاونت رسانه مجازی .18

 (ره)سالن کنفرانس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام  .11

 صدا و سیما 1سالن کنفرانس ساختمان تولید شبکه  .29

 5سالن کنفرانس شهرداری منطقه  .21

 نس دانشگاه پیام نور تهرانسالن کنفرا .22

 سالن کنفرانس فرمانداری شاهرود .23

 سالن کنفرانس معاونت فنی عمرانی شهرداری تهران .24
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برگ 51  

 سالن کنفرانس بهزیستی زنجان .25

 سالن کنفرانس صبا انرژی .26

 سالن کنفرانس بنا گستر کرانه .27

 سالن کنفرانس آروین طرح ماندگار .28

 سالن کنفرانس نظام مهندسی رشت .21

 4شهرداری منطقه سالن کنفرانس  .39

 سالن کنفرانس قانون تردد رشت .31

 سالن کنفرانس مدیریت امور بین الملل وزارت ارتباطات .32

 29سالن کنفرانس سرکالنتری منطقه  .33

 سالن کنفرانس هتل زیبا کنار .34

 سالن کنفرانس بانک ملت بوشهر .35

 تهران 13سالن کنفرانس شهرداری منطقه  .36

 سالن کنفرانس مپنا اصفهان .37

 شنواره امام رضاسالن کنفرانس ج .38

 سالن کنفرانس سازمان آب و فاضالب ساوه .31

 سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو قزوین .49

 7سالن کنفرانس شهرداری منطقه  .41

 سالن کنفرانس آموزش و پرورش .42

 سالن کنفرانس شهرداری منطقه یک .43

 سالن کنفرانس شهرداری بوشهر .44

 سالن کنفرانس ستاد مشترک ارتش .45

 گذاری هالل احمر سالن کنفرانس شرکت سرمایه .46

 سالن کنفرانس مرکز طبی کودکان .47

 (بوستان والیت) 11سالن کنفرانس شهرداری منطقه  .48

 سالن کنفرانس صداو سیمای مازندران .41

 سالن کنفرانس دیوان محاسبات رشت  .59

 سالن کنفرانس مرکز خرید نیروی انتظامی  .51



 
 

 5پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، نبش نارنجستان چهام، مجتمع تجاری اداری آرتمیس، طبقه ششم ، واحد  : آدرس

 7251271722: کد پستی                                              42455272: فکس                                          42455272-71: تلفن

 

 

برگ 51  

 2د نیروی انتظامی سالن کنفرانس مرکز خری .52

 مالی و اعتباری فردوسیسالن کنفرانس موٌسسه  .53

 سالن کنفرانس را ه ترابری ساری .54

 و پرورش سالن کنفرانس ارتقاء آموزش .55

 PRESS TVسالن کنفرانس  .56

 سالن کنفرانس حسینیه آیت اهلل حق شناس  .57

 سالن بین المللی اجالس سران تهران .58

 سالن کنفرانس مرکز خدمات فناوری کسب و کار خرم آباد .51

 سالن کنفرانس مهریز یزد مجتمع فرهنگی شکیب  .69

 سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .61
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برگ 51  

 و سیستم های مدیریت بحران مانیتورینگ  تجهیزات ( ج

 

شامل  – سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهرانمانیتورینگ ، استودیو و کلیه تجهیزات  الکترونیکی ، صوتی و تصویری  .1

 یکپارچه کشور Video Wallبزرگترین 

 اتاق مانیتورینگ و کنترل مرکزی سالن اجالس  سران کشورهای اسالمی .2

 مدیریت بحران استانداری سمنان مانیتورینگ  و  سالن  .3

 محیطی استان بوشهرو پایش  مانیتورینگ   سالن .4

 مدیریت بحران استانداری اراک مانیتورینگ و  سالن .5

 مدیریت بحران استان گیالن مانیتورینگ و  سالن .6

 مدیریت بحران استان کردستان مانیتورینگ و  سالن  .7

 مدیریت بحران استان مازندرانمانیتورینگ و  سالن  .8

 1مانیتورینگ کنترل ترافیک منطقه  .1

 4مانیتورینگ کنترل ترافیک منطقه  .19
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برگ 51  

 



 
 
 

 5پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، نبش نارنجستان چهام، مجتمع تجاری اداری آرتمیس، طبقه ششم ، واحد  : آدرس

 7251271722: کد پستی                                              42455272: فکس                                          42455272-71: تلفن

 

 

برگ 51  

 

 

 پروژه های مربوط به صدا و سیما  ( د

 

 تجهیز یک دستگاه واحد سیار رادیویی -1

 تامین تجهیزات صدا و تصویر صدا و سیما استان فارس -2

 تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران جوان -3

 تجهیزات تصویری صحن امام زاده صالح -4

 تجهیزات صوتی سالن خورشید مرکز همایش های سازمان صدا و سیما -5

 تامین تجهیزات صوتی استودیوهای پخش سازمان صدا و سیما -6

  (MASTER CONTOL ROOM)طراحی  ، نظارت و اجرای اتاق کنترل مرکزی رادیو تلویزیونی زیمباوه  -7

 ودیوهای تلویزیونی در عراقطراحی  ، نظارت و اجرای است -8

 ( نودال جام جم) طراحی  ، نظارت و اجرای اتاق کنترل مرکزی سازمان صدا و سیما   -4      

 طراحی  ، نظارت و اجرای استودیو تلویزیونی خبر جام جم  -1

  PRESS TVطراحی  ، نظارت و اجرای استودیو تلویزیونی شبکه  -19

 مرکز اراک  تلویزیونیطراحی  ، نظارت و اجرای استودیو  -11
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برگ 51  

 

:پروژه های دوربین مداربسته( ه  

 

 گاز پارسیانپاالیشگاه  .1

 دوربین های نظارتی  سیمان سامان کرمانشاه .2

 دوربین های نظارتی شهرداری شاهین شهر .3

 دوربین نظارتی نیروگاه دورچه اصفهان .4

 دوربین نظارتی دانشگاه فنی و مهندسی شیراز .5

 دوربین نظارتی روزبه زنجان .6

 دوربین نظارتی ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی ایالم .7

 وربین های کنترل ترافیک و نظارتی مدیریت بحران شهرداری تهرانمانیتورینگ مرکزی د .8

 پایانه بار اکبر آباد -سیستم دوربین های نظارتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای .1

 سیستم دوربین های نظارتی مجتمع تجاری و اداری آرتمیس .19

 سیستم دوربین نظارتی پردیس دانشگاهی مهریز یزد .11
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برگ 51  

 : Background Music  سیستم های پیجینگ و(و

 

 

 طراحی و اجرای سیستم پیجینگ پردیس دانشگاهی مهریز یزد .1

 طراحی و اجرای سیستم پیجینگ برج آرتمیس .2

 پیجینگ روزبه زنجانطراحی و اجرای سیستم  .3
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برگ 51  

 :ادیوم های ورزشی و فرودگاه نورپردازی است(ن 

 

 طراحی و نصب نور استادیوم فوتبال قشم .1

 طراحی و نصب نور فرودگاه قشم .2
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برگ 51  

 

 

:نور پردازی ساختمان و نما ( ه  

 

 

ایران  را درایتالیا  SAGITTERاین شرکت نمایندگی انحصاری تجهیزات نور پردازی کمپانی 

 .دارا می باشد 

 

 

 

 

 


