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مهندس محمدرضا علوی منش 
بنیانگذار و مدیرعامل گروه مهندسی صمیم 

بــه رغــم حضــور پنجــاه ســاله ماشــین هــای محاســباتی الکترونیکــی در ایــران، صنعــت فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات کشــور هنــوز هــم صنعتــی جــوان بــه شــمار مــی آیــد. ایــن موضــوع اگرچــه 
ریشــه در ماهیــت پویــا و تحــوالت ســریع ایــن صنعــت دارد، امــا بخشــی از آن نیــز در تجربــه هــای 
منحصــر بــه فــردی نهفتــه اســت کــه بــه واســطه پررنــگ شــدن حضــور فعــاالن ایــن عرصــه، طــی 
ســه دهــه گذشــته رقــم خــورده اســت. تجربــه هایــی کــه اگرچــه بــه ســادگی بــه دســت نیامــده اند، 
ــی  ــه ای و ســازمانی جامعــه ایران ــی شــگرف در ســاختار اجتماعــی، حرف ــه ســاز تحوالت ــا زمین ام
شــده انــد . گــروه صمیــــم در کشــاکش همیــن تحــوالت و از دل همیــن تجربــه هــای فنــــاورانه 
بــر آمــده اســت؛ مجموعــه ای دانــش بنیــان  کــه در اواخــر دهــه  هفتــاد خورشــیدی، بــه همــت 
گروهــی از متخصصــان حــوزه الکترونیــک، مخابــرات و فنــاوری اطالعــات بنــا نهــاده شــد و آرمــان 
نخســتین خــود را بکارگیــری ظرفیــت علمــی عظیــم کشــور در بومــی ســازی دانــش روز دنیــا قــرار 
داد.  مفتخریــم کــه اکنــون  بــه پشــتوانه همیــن ســرمایه غنــی علمــی و تــالش تیــم حرفــه ای گــروه 
صمیــم ، بیــش از صــد محصــول بومــی را  در حــوزه هــای مهــم و گاه کلیــدی و راهبــردی کشــور بــه 

مرحلــه اجرایــی و بهــره بــرداری رســانده ایــم.

محمدرضا علوی منش
مدیـر عامـل
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بیش از بیســت و دو ســال فعالیت حرفه ای در صنعت برودکســت، رســانه و ارتباطات، طراحی راهکارهای 
پیشــرفته و نیــز تولیــد محصــوالت تخصصــی صــدا و تصویــر، گــروه مهندســی صمیـــم را بــه 

یکــی از تامیـــن کننــدگان اصلــی و شــاخص ســازمان صدا و ســیمای 
جمهوری اســامی ایران و ســایر ســازمان ها و شــرکت های معظم 

کشــور تبدیــل نموده اســت. 

طراحــی و تولیــد بیــش از صــد محصــول ســخت افــزاری و نــرم افــزاری 
در رده حرفــه ای، از قبیــل انــواع پردازنــد ه هــا، توزیــع کننــده هــا و مبــدل 

هــای صــدا و تصویــر، مبــد ل هــای فیبــر و IP ، ویدئــو ســوییچر )میــز میکســر 
تصویــر(، انــواع روتــر و کنتــرل پنــل، مالتــی ویوئــر، گیرنــده هــای ماهــوار ه ای و 

کــز صنعتــی و  کــس، سیســتم هــای اینتــرکام و پیجینــگ ویــژه اســتودیوها،  مرا ریما
بیمارســتانی،  ســامانه هــای اتوماســیون  مدیــا  و ...  تنهــا بخشــی از فعالیــت هــای گــروه 

صمیــم مــی باشــد کــه نشــان از توانمنــدی ایــن گــروه در  بکارگیــری ظرفیــت علمــی کشــور 
ــا توجــه  در بومــی ســازی دانــش روز دنیــا دارد.  تــاش در جهــت بومــی ســازی تولیــدات   ب

بــه اســتانداردهای بیــن المللــی و همــگام بــودن بــا آخرین دســتاوردهای تکنولوژی، باعث شــده 
که تمـام محصــوالت و راهکارهای  شرکت صمیــم ، عاوه بر تطابـق با نیازهــای تخصصی داخلی، 

قدرت رقا بت با نمونه های خارجی را داشته باشد. 

طراحــی و پیــاده ســازی پــروژه هــای بــزرگ ملــی در نهادهایــی همچون ســازمان صدا و ســیمای جمهوری 
اســامی ایــران، شــامل پــروژه بــازار محتــوا  )مدیریــت دارایــی رســانه(، پــروژه  اتوماســیون مدیــا در شــبکه هــای 

نســیم، نمایش و تماشــا، طراحــی و تولیــد تجهیــزات صــدا و تصویــر اســتودیو و نــودال در جهــت اچ دی ســازی 
کــز  و بــروزآوری سیســتم هــای برودکســت، ســامانه کنتــرل و مانیتورینــگ ایســتگاه هــای فرســتنده و مانتیورینــگ مرا

اســتان هــا و  ...  نمونــه هایــی موفــق از فعالیــت گــروه مهندســی صمیــم طــی ایــن ســال هــا میباشــد. 

در حــال حاضــر محصــوالت و راهکارهــای دانــش بنیــان شــرکت صمیــم در بیــش از یکصــد شــبکه تلویزیونــی داخلــی و 
کــز کان صنعتــی و نیــز شــرکت هایــی کــه بــه نحوی بــه راهکارهای  کمیتــی ، مرا خارجــی،  بســیاری از  نهادهــای دولتــی و حا
نویــن مدیریــت رســانه و ارتباطــات نیازمندنــد،  بــه کارگرفتــه شــده اســت. هــم چنیــن  بســیاری از رســانه هــای تصویــری، 
اپراتورهــا، اســتودیوها و... بــرای فعالیــت یــا بهبــود کیفــی و کمــی خدمــات خــود از محصــوالت و راهکارهــای ایــن شــرکت 

اســتفاده مــی کننــد . 
عــاوه بــر ایــن تحقیــق و توســعه کاربــردی و حقیقــی، طراحــی نوآورانــه، بکارگیــری آخریــن اســتانداردهای فنــی، پیــروی از 
جدیدتریــن خــط مشــی هــای توســعه محصــول، کنتــرل هــای کیفی دقیق و در نهایت تعهد در پشــتیبانی، ســبب شــده تا 
گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان مجــری بســیاری از پروژه هــا در وزارتخانه ها، شــهرداری ها، دانشــگاه ها، بیمارســتان ها، 

هتــل هــا، ارگان هــا و نهادهــای دولتــی و شــرکت هــای بــزرگ خصوصــی انتخــاب شــود .

؛  خالقیـت بـدون مــرز
فنـــــاوری رسانـــــه  و   ارتبـــــاطات 

گــــــروه مهندســـی صمیــــم
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چــرا  صمیـــم؟

مشتری مداری و پشتیبانی حرفه ای 
فهــم و درک نیازهــای مشــتریان، احتــرام کامــل و اخــاق حرفــه ای در رفتــار بــا آنــان، تــاش بــرای ایجــاد ارزش و رفــع 

نیازمنــدی مشــتریان بــا محصــوالت، خدمــات و پشــتیبانی مناســب و قیمت منصفانه

همکاری با بهترین ها
استخدام نیروهای خبره و متخصص کشور در حوزه های مختلف عملیاتی، برای توسعه تیم های تخصصی و 

انتقال تجربیات حرفه ای به نیروهای جدید در راستای افزایش  بهره وری  نیروی انسانی

همکاری با بزرگترین ها
همــکاری بــا ســازمان هــا و نهادهــای بــزرگ خصوصــی و دولتــی در جهــت رفــع نیازهــای کان آنــان در حوزه رســانه 
کنــار کســب  و ارتباطــات؛ بزرگتریــن پیمانــکار خصوصــی ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران در 

صاحیــت هــای الزم بــرای همــکاری بــا شــرکت هــای معظــم فعــال در حــوزه هــای تخصصــی دیگــر 

نوآوری و ساده سازی 
 بــه معنــای پیچیدگــی 

ً
گــروه صمیــم بــوده اســت، و ایــن لزومــا نــوآوری در تکنولــوژی ضامــن پیشــرفت و موفقیــت 

کاربــری محصــوالت، تســریع  نیست.ســاده ســازی راهکارهــا، محصــوالت و خدمات، بــه منظــور بهبــود تجربــه 
فرایندهــای پشــتیبانی  و افزایــش اثربخشــی راهکارهــا در حــوزه رســانه و ارتباطــات

بهبود و پیشرفت مستمر 
ــا در  ــوژی ه ــن تکنول ــا جدیدتری ــی ب ــن آوری، همگام ــتمر، خاقیت در ف ــرفت مس ــعه و پیش ــت توس ــاش در جه ت
حــوزه رســانه، ارتباطــات  و فــن آوری اطاعــات، رشــد روز افــزون دانــش فنــی در حــوزه تولیــد ســخت افــزار و نــرم افزار 

راهکارهـای یک شرکت بزرگ دانـش بنیــان، 
در خدمت ارتقــای ظرفیت علمی، فنـــی و تولیدی کشــور 

صمیـــــم ، 
   ، ،  نزدیکتــر در جستجـوی دنیایی به هم پیوسته تر

مرتبط تر  و صمیـمی تر

کــه تمــام تــوان خــود را بــه طراحــی و  صمیــم، برنــدی هوشــمند، خاق و پویاســت 
ــر فــن آوری هــای نویــن  رســانه و ارتباطــات  معطــوف  تولیــد راهکارهــای مبتنــی ب
تواننــد در ســاختن جهانــی  مــی  کــه  راهکارهایــی  و  اســت. محصــوالت  نمــوده 

ــر باشــند. ــر مؤث ــه هــم پیوســته ت ــر و ب صمیمــی ت
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سیگنال رسانی و تجهیزات صدا و 
تصویر استودیو و نودال

شــامل ســخت افزارهــا  و تجهیــزات حرفــه ای بــرای  
صــدا  ی  هــا  ســیگنال  انتقــال   و  پردازش، تبدیــل 
ســازی  دی  اچ  بــرای  الزم  راهکارهــای  و  تصویــر  و 

اســتودیو  هــای  زیرســاخت 

مدیریت فرایندهای کسب و کار 
و اتوماسیون مدیا

شــامل راهکارهــا، نــرم افزارهــا و ســرویس هــای مبتنــی 
بــر فــن آوری BPMN 2.0  بــه منظــور مکانیزاســیون 
کار ویــژه ارائــه  و بهینــه ســازی فرایندهــای کســب و 
دهنــگان محتــوا و تولیدکننــدگان محتوای رســانه ای

سیستم های اینترکام و پیجینگ 
شــامل زیرســاخت هــا و تجهیــزات حرفــه ای ویــژه  
ارتبــاط مطمئــن صوتــی بــر بســتر آی پــی و شــبکه، 
قابــل اســتفاده در  اســتودیوهای تولیــد و پخــش و  

نیــز محیــط هــای صنعتــی و حســاس

مجـوزهـا و افتـخـارات صمیــم زمینــه هـای فعالیـت گروه مهندسی صمیــم

مجوزهـای فعالیت حرفـه ای 

برخی از افتخـارات 

۱

۲

۳

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان   اولیــن و بزرگتریــن شــرکت ایرانــی تولیــد کننــده ســخت افــزار هــا و نــرم افزارهــای حرفــه ای بــرای  تمرکز راهکارها، محصوالت و فن آوری های گروه صمیم بر  پوشش نیاز بازار در حوزه های زیر می باشد : 
مدیریــت ســیگنال هــای صــدا و تصویــر ، تمــام مجوزهــای الزم بــرای فعالیــت در حــوزه فــن آوری  رســانه و ارتباطــات را  از طــرف 

مراجــع معتبــر در اختیــار داشــته  و  افتخــارات و موفقیــت هــای فراوانــی در ســوابق حرفــه ای خــود ثبــت نمــوده اســت.

حضور در فهرست برترین شرکت های دانش بنیان کشور
گواهی رتبه بندی و احراز صاحیت شرکت های انفورماتیک از امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور

رتبه اول شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی  / رتبه اول تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری / رتبه دوم در تولید و ارائه دستگاه های جانبی 

 پروانه بهره برداری صنایع نوین، از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

پروانه تحقیق و توسعه، پروانه فنی مهندسی ،جواز تأسیس واحد فنی مهندسی و  ... از وزارت صمت
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

ISO 9001:2008  ،گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو
عضویت در لیست شرکت های پیمانکاری رسته سیستم های هوشمند  ) ITS( معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران

حضور در فهرست تامین کنندگان اصلی مجتمع صنعتی فوالد مبارکه اصفهان
حضور در فهرست تأمین کنندگان اصلی شرکت ملی صنایع مس ایران

حضور در لیست تأمین کنندگان اصلی شرکت ایرانسل و همراه اول
عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران

انتخاب سیستم جامع اینترکام و سامانه کنترل و مانیتورینگ صمیم به عنوان طرح  برتر دانش بنیان، در بخش فنی صنعت رسانه کشور  
انتخاب سامانه کنترل و مانیتورینگ صمیم به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه کشور در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت

iMAM  گواهینامه ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطاعات برای سامانه یکپارچه مدیریت دارایی محتوا
لوح تقدیر، تندیس و کسب رتبه برتر در حوزه فناوری رسانه در دوره های مختلف  اجاس فناوری رسانه سازمان صدا و سیما

مدال های اشتغال دانش بنیان و برند ملی دانش بنیان در نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان
عنوان شرکت برتر در چهارمین نمایشگاه تخصصی برودکست، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

عنوان  تولید کننده برتر در چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه، دانشکده صداو سیمای جمهوری اسامی ایران
تندیس ویژه نخستین نشست تولیدکنندگان برتر صنعت رسانه،  سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

عنوان  تولیدکننده برتر در دهمین جشنواره توسعه و فناوری رسانه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن،  تجارت

تقدیرنامه ارتقاء تکنولوژی در تولید و پخش  و خوداتکایی تجهیزات فنی رسانه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران
تقدیرنامه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فن آور، دانشگاه صنعتی شریف

تقدیرنامه دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری از انجمن علمی پژوهشی جنگ الکترونیک و دفاع سایبری ایران
تقدیرنامه تولید علم در حوزه رسانه برای طراحی و ساخت دستگاه فریم سینکرونایزر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

موفقیت در طراحی و تولید میزهای میکسر تصویر و  اینترکام های صنعتی مبتنی بر IP، برای اولین بار در کشور
(، در شبکه های مختلف تلویزیونی کشور طراحی و پیاده سازی اتوماسیون جامع صمیم )ویژه مکانیزاسیون فرایندهای رسانه محور
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محصوالت و راهکارها ی گروه مهندسی صمیــم
مهمترین و گســترده ترین حوزه فعالیت گروه مهندســی صمیم، از بدو تأســیس تا کنون شــامل ســیگنال رســانی،  مانیتورینگ، طراحی، 
تولیــد و تأمیــن تجهیــزات اســتودیو و نــودال، مطابــق بــا جدیــد تریــن اســتانداردهای عملیاتــی و کیفــی  روز دنیــا و نیــز مطابــق بــا شــرایط و 

نیازهای خاص اســتودیوهای  برودکســت در کشــور  بوده اســت.

شــامل ســخت افزارهــا، نــرم افزارهــا و تجهیــزات حرفــه ای بــرای  پــردازش،  تبدیــل و 
انتقــال  ســیگنال هــا ی صــدا و تصویــر و نیــز  راهکارهــای الزم جهــت اصــاح و توســعه 
کــز ارائــه دهنده محتوا  کــز تولیــد و پخــش تلویزیونــی و مرا زیرســاخت های اســتودیو در مرا

سیگنـال رسانی و تجهیــزات 
صـدا و تصویـــر استودیـو و نـودال

۱

محصول / راهکار 

SAMIM MODULAR PRODUCTS

محصــــوالت مــــاژوالر صمیــــم 
مدیریت حرفه ای سیگنال های صدا و تصویر 

کارت های ماژوالر توزیع کننده صدا و تصویر 
IP کارت های ماژوالر مبدل

کارت های ماژوالر مبدل سیگنال های صدا و تصویر الکتریکی به نوری و بالعکس
،  ِامبدر و دامبدر صدای آنالوگ و دیجیتال کارت های ماژوالر مبدل Up/Down/Cross صدا و تصویر

TS سیستم پردازشگر و ریمالتی پلکسر سیگنال
CWDM ماژول مالتی پلکسر نوری

روترهای ویدئو دیجیتال
سیستم مالتی ایمیج پروسسور

راهکار سخت افزاری و نرم افزاری انکودر و دیکور
TS سیستم مانیتورینگ و مالتی ویوور سیگنال های
میز میکسر ویدئو )کنترل تولید و پخش محتوای زنده(

محصــوالت و کارت هــای مــاژوالر صمیــم، مجموعــه ای کامــل و جامــع از ابــزار و نــرم افزارهــای تخصصــی بــرای مدیریــت ســیگنال هــای صدا 
و تصویــر مــی باشــد کــه بــر مبنــای آخریــن تکنولــوژی هــای طراحــی و ســاخت، تولیــد شــده اســت. یکــی از مهمتریــن ویژگــی هــای ایــن 
محصــوالت،  قابلیــت اطمینــان و انعطــاف پذیــری بــاال بــه منظــور رســیدن بــه کارآیــی هــر چــه بیشــتر در مدیریــت صحیــح ســیگنال هــای 

صــدا و تصویــر مــی باشــد.
پنــل مدیریتــی تحــت وب هــر کــدام از کارت هــای مــاژوالر صمیــم،  امکانــات بــی نظیــر و منحصــر بفــردی در اختیــار کاربــران قــرار داده و کار 
بــا ایــن محصــوالت را ســاده تــر مــی کنــد. عــالوه بــر این، کاربــران مــی تواننــد  ضمــن اطــالع از ویژگــی هــا، امکانــات و قابلیــت هــای ایــن 
محصــوالت ،  تنظیمــات الزم را بــه ســرعت اعمــال کــرده و بــازده عملیاتــی کارت ها، ابــزار و نــرم افزارهــای مــاژوالر صمیــم را افزایــش دهنــد. 

کلیــه محصــوالت مــاژوالر صمیــم دارای آمــوزش، بروزرســانی و  پشــتیبانی فنــی مــی باشــند.
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محصوالت و راهکارها ی گروه مهندسی صمیــم
بــه دالیــل بســیار ، از جملــه بهــره گیــری  از مــدرن تریــن  فــن آوری هــای رســانه و ارتباطــات، اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص، مجرب 
و حرفــه ای و نیــز نیــاز بــه تــاب آوری بــاال در شــرایط پرفشــار و حســاس،  محصــوالت صمیــم بــا دقــت و حساســیت بســیار بــاال و مطابــق بــا 
اســتاندارد هــای روز دنیــا طراحــی و تولیــد مــی شــوند. تمامــی ایــن محصــوالت دارای امــکان آموزش، به روز رســانی و پشــتیبانی فنی بوده 

و قابــل رقابــت بــا نمونــه هــای خارجــی می باشــند.

شــامل راهکارهــا، نــرم افزارهــا و ســرویس هــای مبتنــی بــر فــن آوری BPMN 2.0  بــه منظــور 
کار ویــژه ارائــه دهنــگان محتــوا و  کســب و  مکانیزاســیون و بهینــه ســازی فرایندهــای 

تولیدکننــدگان محتــوای رســانه ای 

مدیریت فرایندهای کسب و کار 
و اتوماسیون مدیا 

۲

اتوماســیون جامــع صمیــم ، یــک ســامانه نــرم افــزاری پیشــرفته اســت کــه بــا بهــره گیــری از فــن آوری BPM، کلیــه فرایندهــای عملیاتــی 
ســازمان در زنجیــره دریافــت تــا انتشــار محتــوا  )شــامل فرایندهــای رســانه ای و فرایندهــای اداری، مالــی و مدیریتــی مربوطــه(  را بــه صورت 
هوشــمند مدیریــت مــی کنــد و از طریــق مکانیزاســیون و تســریع ایــن فرایندهــا،  موجــب افزایــش ســرعت، دقــت و نظــم در انجــام وظایــف 

کارکنــان و بهبــود بــازده عملیاتــی ســازمان مــی شــود.

SAMIM MEDIA BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM

محصول / راهکار 

SAMIM MBPMS 

ایــن ســامانه، راهــکاری هوشــمند و جامــع بــرای ورود ســریع تــر و آســان تــر شــما بــه دنیــای مــدرن رســانه هاســت کــه در نهایــت ســرعت 
، ســادگی و امنیــت،  بســتر عملیاتــی ســازمان شــما را از معمــاری ســنتی بــه معمــاری مــدرن تبدیــل مــی کنــد. منظــم کــردن و چابــک ســازی 
فرایندهــا  در کنــار کنتــرل لحظــه بــه لحظــه رونــد پیشــرفت کارهــا و وظایــف کارکنــان یکــی از مهمتریــن قابلیــت هــای  اتوماســیون جامــع 
صمیــم اســت کــه مــی توانــد در  پیشــبرد اهــداف عملیاتــی شــبکه هــای تلویزیونــی و رادیویــی، مؤسســات رســانه ای و مراکــز ارائــه کننــده 

محتــوا مؤثــر باشــد.
ــانه ای و  ــای رس ــامل فراینده ــوا )ش ــار محت ــا انتش ــت ت ــره دریاف ــای زنجی ــت ه ــم ، فعالی ــب و کار صمی ــای کس ــت فراینده ــامانه مدیری  س
فرایندهــای اداری، مالــی و مدیریتــی مربوطــه( را مکانیــزه نمــوده و تحولــی بــزرگ در بهبــود عملکــرد ســازمان هایــی بــا فرایندهــای تخصصی 

مدیــا محــور  ایجــاد مــی کنــد.

سامانــه اتوماسیــون جامـع صمیـــم 
)مدیریت بهینه فرایندهای کسب و کار (

رسانـه های نویـن 
خوش آمدیـد

به دنیـــای 
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محصوالت و راهکارها ی گروه مهندسی صمیــم
کزی مانند  کز صنعتی، تولیدی، آموزشــی، بیمارســتانی و نیــز مرا کــز حســاس مانند مرا نیــاز بــه راهکارهــای  مــدرن  و پایــدار ارتباطــی در مرا
اســتودیوهای رادیویــی و تلویزیونــی، همــواره  یکــی از مــوارد مــورد توجــه گــروه مهندســی صمیــم  بــوده اســت. در همیــن راســتا ، تولیــد و 
توســعه محصوالتــی ماننــد اینتــرکام اســتودیویی و صنعتــی صمیــم  با باالترین اســتانداردهای فنــی و اجرایی ،  در دســتور کار بوده اســت.

شــامل زیرســاخت هــا و تجهیــزات پیشــرفته  ویــژه  ارتبــاط مطمئــن صوتــی بــر بســتر آی پــی؛ قابــل 
کــز  عمومــی و یــا خصوصــی  اســتفاده در  اســتودیوهای تولیــد و پخــش تلویزیونــی و رادیویــی، مرا

نیازمنــد بــه سیســتم هــای پیجینــگ  و  نیــز محیــط هــای صنعتــی و حســاس

سیستم های اینترکام  و  پیجینگ 
۳

محصول / راهکار 

SAMIM INTERCOM SYSTEMS

اینترکام های یکپارچه استودیویی 
اینترکام های یکپارچه صنعتی

سیستم های حرفه ای پیجینگ مبتنی بر IP و شبکه

اینترکام های استودیویی و صنعتی صمیم
ارتباط صوتی مطمئن و یکپارچه در باالترین کیفیت و سرعت

اینتـــرکام هـــای اســـتودیویی  صمیـــم بـــه منظـــور ایجـــاد ارتبـــاط صوتـــی بیـــن کاربـــران در بســـتر شـــبکه طراحـــی و تولیـــد شـــده و محصوالتـــی 
ـــون  ـــی همچ ـــوالت، دارای مزایای ـــن محص ـــوند. ای ـــی ش ـــوب م ـــم محس ـــی صمی ـــروه مهندس ـــوع گ ـــدات متن ـــن تولی ـــم در بی ـــتراتژیک و  مه اس
ـــانی از  ـــروز رس ـــتیبانی و ب ـــز پش ـــان  و نی ـــت آس ـــکان مدیری ـــران، ام ـــداد کارب ـــش تع ـــهولت در افزای ـــز، س ـــدون نوی ـــی و ب ـــدای عال ـــت ص کیفی

ـــند. ـــی باش راه دور م
ـــای  ـــبکه ه ـــش ش ـــد و پخ ـــتودیوهای تولی ـــری در اس ـــی سراس ـــاط صوت ـــرای ارتب ـــکار ب ـــن راه ـــم، بهتری ـــتودیویی  صمی ـــای اس ـــرکام ه اینت
ـــه صـــورت کامـــال بومـــی طراحـــی و تولیـــد شـــده  ـــوا محســـوب مـــی شـــود و  ب ـــواع اســـتودیوهای تولیـــد محت ـــی و  ســـایر ان ـــی و رادیوی تلویزیون
ـــاخت  ـــوان از زیرس ـــد و میت ـــاط ندارن ـــراری ارتب ـــرای برق ـــد ب ـــاخت جدی ـــازی زیرس ـــاده س ـــی و پی ـــه طراح ـــازی ب ـــا نی ـــتگاه ه ـــن دس ـــت. ای اس

ـــرد. ـــتفاده  ک ـــا  اس ـــری از آن ه ـــری حداکث ـــره گی ـــرای به ـــبکه، ب ـــود ش ـــای موج ه

اینتـــرکام هـــای صنعتـــی  صمیـــم  نیـــز امـــکان ارتبـــاط صوتـــی امـــن، فـــوری و باکیفیـــت در محیـــط هـــای صنعتـــی، تولیـــدی و مراکـــز 
ـــرای تســـهیل ارتبـــاط   ـــاالی خطـــر را فراهـــم مـــی کننـــد. ایـــن دســـتگاه هـــای قدرتمنـــد  دارای قابلیـــت هـــای متعـــدد ب ـــا ریســـک ب حســـاس ب
ـــور سیســـتم  صوتـــی در ســـخت تریـــن شـــرایط ممکـــن را دارا  هســـتند. اینتـــرکام هـــای صنعتـــی صمیـــم ، امـــکان پخـــش پیـــام از طـــرف اپرات
مرکـــزی و یـــا هـــر یـــک از اینتـــرکا م هـــای متصـــل بـــه آن را  بـــرای همـــه یـــا تعـــداد تعریـــف شـــده ای از بلندگوهـــا ممکـــن مـــی ســـازد.  
ـــا هریـــک از اینتـــرکام هـــا را داشـــته و برعکـــس، هـــر کـــدام از اینتـــرکام  ـــور هـــا  امـــکان برقـــراری ارتبـــاط صوتـــی خصوصـــی، ب همچنیـــن اپرات
هـــا نیـــز امـــکان ایجـــاد ارتبـــاط بـــا اپراتـــور و یـــا هریـــک از اینتـــرکام هـــاي دیگـــر، مطابـــق دسترســـی هـــای تعریـــف شـــده در سیســـتم مرکـــزی،  

را دارند.

تمـــام انـــواع دســـتگاه هـــای اینتـــرکام و سیســـتم هـــای پیجینـــگ صمیـــم دارای پنـــل نـــرم افـــزاری  ویـــژه مدیریـــت، پایـــش و نظـــارت عملکـــرد 
ـــد     ـــدوز و اندروی ـــر روی وین ـــب  ب ـــل نص ـــزاری قاب ـــرم اف ـــای ن ـــل ه ـــزار ، پن ـــخت اف ـــتقل از س ـــی مس ـــاط صوت ـــت ارتب ـــور مدیری ـــه منظ ـــوده  و  ب ب

بـــرای کاربـــران مختلـــف  در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
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کاربردهای محصوالت صمیم در یک نگاه کاربردهای محصوالت صمیم در یک نگاه 
طیــف وســیع محصــوالت گــروه مهندســی صمیــم، کاربردهــای متنوعــی را در حــوزه مدیریــت و پــردازش ســیگنال هــای صــدا و تصویــر، 
کنترل پخش زنده ،  ارتباط بر مبنای شــبکه و IPو نیز بهینه ســازی فرایندهای  مدیامحور ، در اختیار متخصصان برودکســت و ســازمان 

هــای ارائــه دهنــده محتــوا  قــرار میدهــد.

تمامــی ایــن محصــوالت بــا بهــره گیــری از جدیدتریــن و بــه روزتریــن فــن آوری هــا و نیــز امکانــات حرفــه ای،  نیازهــای مختلــف در حــوزه 
زیرســاخت اســتودیو و نــودال شــبکه هــای رادیــو و تلویزیونــی،  ارتبــاط صوتــی امــن و یکپارچــه بــر بســتر شــبکه ، ســیگنال رســانی، گــذار بــه 

IP )از طریــق انتقــال صــدا  و تصویــر  بــر بســتر شــبکه ( و نیــز مدیریــت فرایندهــا را پوشــش مــی دهنــد.

SAMIM MBPMS

Studio INTERCOM Signal Distributors

SAMIM MVP SAMIM CWDM

IP Converters TS Processors & 
Re-multiplexers

Subracks / FramesSAMIM PVS 2024

Industrial INTERCOM Fiber Converters

Signal Processors Signal Routers 

SDI / AES Delay Line SAMIM MIP

خودکارسازی و بهینه سازی 
فرایندهای کسب و کار  از دریافت تا 

انتشار محتواهای رسانه ای،
مدل سازی،  پیاده سازی، اجرا  و 
مانیتورینگ فرایندهای سازمانی

اینترکام های استودیویی  صمیم 
برای ایجاد ارتباط صوتی امن و 

مطمئن بر بستر آی پی و شبکه در  
استودیوهای تولید و پخش تلویزیونی 

و رادیویی

کارت های ماژوالر توزیع کننده  صدا 
و تصویر برای توزیع، اصاح و تقویت 
منابع سیگنال SDI، ASI و ویدئوی 

آنالوگ بین چند دستگاه، قابل نصب 
در سابرک های  اختصاصی صمیم 

سیستم مالتی ویوئر و مانیتورینگ 
سیگنال های  TS  برای نمایش 

موزاییکی و  مانیتورینگ همزمان 
 MPEG-TS سرویس های موجود در

 SD و HD 4 وK در فرمت های

 CWDM مالتی پلکسر نوری 18 کاناله
برای تجمیع/توزیع  سیگنال های 
نوری با طول موج های متفاوت در 

صنعت برودکست و مخابرات

کارت های ماژوالر مبدل IP ، برای  گذار 
به فن آوری IP در زنجیره تولید، پخش 

و سیگنال رسانی و  انتقال سیگنال های 
صدا و تصویر )SDI/ASI/AES( بر روی 

 40/25/10/1 Gbps 1شبکه های

پردازشگر ها  و سیستم های ریمالتی 
پلکسر TS  برای سیگنال رسانی 
و مانیتورینگ  و نیز پشتیبانی از 

مدوالسیون های مختلف پخش زمینی 
و ماهواره ای و پردازش خروجی های 

مستقل با نرخ باال

سابرک های اختصاصی شرکت 
صمیم در باالترین استانداردهای 

فنی و در دو نوع 3RU  و 1RU ؛ برای  
تأمین توان،  مدیریت و مانیتورینگ 

کارت های ماژوالر صمیم

میکسرهای حرفه ای تصویر  
برای کنترل  تولید پخش زنده در 

استودیوهای ثابت و سیار تلویزیونی 
و نیز  پوشش زنده خبری  یا پخش 

زنده  و مستقیم رویدادها 

اینترکام های صنعتی  صمیم برای 
ایجاد ارتباط صوتی امن و مطمئن بر 
بستر شبکه در محیط های صنعتی، 
کز تولیدی، معادن، کارخانجات،  مرا

پاالیشگاه ها و ...

کارت های ماژوالر مبدل سیگنال های 
صدا و تصویر الکتریکی به نوری و 

بالعکس  برای انتقال سیگنال های 
تصویر، صدای نهفته و صدا و تصویر 

فشرده در مسافت های طوالنی بر 
بستر فیبر نوری 

کارت های ماژوالر پردازنده سیگنال صمیم؛ 
استقرار  در مسیر سیگنال های ورودی و 

خروجی استودیو  های ثابت و سیار،  نودال 
 ،SDI و ...برای   تبدیل فرمت سیگنال های
فریم سینک، قرار دادن صدا بر روی ویدئو، 

جدا کردن صدا از ویدئو ، اصاح رنگ و ...

روترهای ویدئو دیجیتال صمیم برای 
انتخاب منابع مختلف ورودی بر 

روی هر کدام از خروجی ها به صورت 
مستقل  در استودیوهای تلویزیونی، 

کز مانیتورینگ  واحدهای سیار،  مرا
و غیره

کارت های تأخیر دهنده استریم ویدئو 
دیجیتال صمیم  برای ایجاد تأخیر  در 
استریم و کنترل آن  در حین ارسال به 

پخش،  تطبیق تآخیرهای احتمالی  در 
زنجیره تجهیزات و تطبیق دقیق صدا 

و تصویر 

نرم افزار مالتی ویوئر صمیم برای 
مانیتورینگ صدا و تصویر، مقایسه 

کیفیت صدا و تصویر ، مشاهده 
همزمان چند شبکه و انجام عملیات 

ثانویه )ضبط، کنترل کیفیت و غیره(
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برخی از بزرگترین پروژه های صمیم
بــه دلیــل تعــداد و تنــوع گســترده  پــروژه هایــی کــه  گــروه صمیــم بــه عنــوان مشــاور، مجــری و تأمیــن کننــده تجهیــزات  تخصصــی در آن هــا 

حضــور داشــته،  بــه برخــی از پــروژه هــای مهــم و شــاخص انجــام شــده توســط صمیــم، اشــاره مــی کنیــم : 

)MBPMS(  عنوان پروژه :  طراحی اختصاصی، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه اتوماسیون مدیا

کارفرما  :  شبکه های تلویزیونی نسیم، نمایش و تماشا 

توضیحــات : بهــره بــرداری از ســامانه جامــع اتوماســیون مدیــا بــا قابلیــت خــودکار ســازی و هوشمندســازی 
تمامــی فرایندهــا، اعــم از فرایندهــای مدیــا محــور و فرایندهــای مالــی، اداری  و ... در شــبکه هــای تلویزیونــی، 

کتــور حرفــه ای،  ابــزار  مانیتورینــگ فرایندهــا و ... برپایــه ی ابــزار  BPMS و اســتاندارد BPMN 2.0،  کندا

عنوان پروژه :  طراحی، پیاده سازی، نصب، تست، راه اندازی و پشتیبانی سیستم اینترکام صنعتی 

کارفرما  :  شرکت فوالد مبارکه اصفهان

توضیحــات :  طراحــی اختصاصــی و بهــره برداری از سیســتم های اینترکام صنعتی صمیم به منظــور برقراری 
ارتبــاط صوتــی پایــدار، فــوری  و بــا کیفیــت و نیــز پخــش اعــان های محیطــی و پیجینگ به صورت مســتقل از 
اینترنــت و خطــوط مخابراتــی  بــر مبنــای شــبکه های داخلی و سراســری ، همراه با خدمات فنی و پشــتیبانی 

عنوان پروژه :  طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه بازار محتوا 

کارفرما  :  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

ــازار محتــوا" بــه منظــور ســاماندهی، تجمیع و  توضیحــات :  طراحــی، پیــاده ســازی و پشــتیبانی  از پــروژه "ب
یکپارچــه ســازی کلیــه اطاعــات مربــوط بــه تولیــد و پخــش محتــوای ســمعی و بصــری در کشــور  بــا قابلیــت 

کنــده در حجم هــای بــاال آرشــیو و مدیریــت محتــوا از منابــع پرا

عنوان پروژه :  طراحی، تولید و تأمین تجهیزات واسط استودیویی 

کارفرما  :  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

توضیحات :  تأمین تجهیزات واســط صدا و تصویر و آماده ســازی زیرســاخت های الزم   در راســتای تبدیل 
 FULL HD   چرخه سیســتم برودکســت در شــبکه های تلویزیونی سراســری کشــور  به

عنوان پروژه :  طراحی و تولید  دستگاه میز میکسر تصویر 

کارفرما  :  جهاد خودکفایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

توضیحــات : در راســتای بومــی ســازی فــن آوری هــای قدرتمنــد مدیریــت صــدا و تصویــر در اســتودیوهای 
تلویزیونــی  و بــا توجــه بــه امکانــات ، قابلیــت هــا و تجربیــات بــی بدیــل گــروه مهندســی صمیــم در ایــن حــوزه، 

طراحــی و تولیــد میزهــای میکســر تصویــر بــا قابلیــت رقابــت بــا نمونــه هــای موفــق خارجــی ، انجــام گردیــد.

عنوان پروژه :  تولید و تحویل بیش از 1۷۵ دستگاه انواع اینترکام استودیویی 

کارفرما  :  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

توضیحــات :  طراحــی اختصاصــی و بهــره بــرداری از سیســتم هــای اینتــرکام اســتودیویی صمیــم بــه منظــور 
برقراری ارتباط صوتی پایدار، فوری  و با کیفیت در اســتودیوهای برودکســت کشــور؛ امکان مدیریت، پایش و 
نظــارت بــر فعالیــت سیســتم بــه صورت مبتنــی بر وب و امنیــت بــاال از ویژگی های مهم این تجهیزات  اســت.

عنوان پروژه :   طراحی و بهره برداری از سامانه مانیتورینگ دیداری و شنیداری 

کارفرما  :  اداره کل نظارت و ارزیابی فنی  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران

توضیحــات :  بهــره بــرداری از یــک ســامانه ســخت افزاری/نــرم افــزاری کــه بصــورت توزیــع شــده )غیــر متمرکــز( 
کــز فنــی زنجیره پخش،  ســیگنال رســانی و انتشــار را دریافت کــرده و آنها را بصورت پــردازش  کلیــه اطاعــات مرا

شــده در اختیــار افــراد و سیســتم هــای مرتبــط قــرار مــی دهد.

عنوان پروژه :  طراحی و پیاده سازی سیستم ارسال محتوای زنده بر بستر اینترنت )بیت کستر( 

کارفرما  :  جهاد خودکفایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران  

توضیحــات :  بهــره بــرداری از ســامانه مبتنــی بــر IP بــه منظــور ارســال و اســتریم محتــوا بــه صــورت زنــده جهت 
پوشــش اخبــار و وقایــع زنــده؛ بیــت کســتر بــا قابلیت اســتفاده بهینــه از  پهنــای باند قابل دســترس،  کمترین 

تأخیــر و باالتریــن کیفیــت را بــرای پخــش محتــوا بــه صــورت زنــده فراهــم مــی کند.

عنوان پروژه :  طراحی و بهره برداری از سامانه  هوشمند محاسبه زمان مناظرات ریاست جمهوری

کارفرما  :  معاونت توسعه و فن آوری رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 
توضیحــات : پیــاده ســازی و بهــره بــرداری از ســامانه هوشــمند تشخیص، محاســبه و مدیریــت مکانیــزه زمان 

)بــا دقــت هــزارم ثانیــه( در مناظــره هــای ســه دوره اخیــر انتخابــات ریاســت جمهــوری )13۹۲، 13۹۶، 1۴۰۰( 

عنوان پروژه :  تولید و تحویل تجهیزات سیگنال رسانی 

کارفرما  :  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران 

توضیحــات : طراحی، تولیــد و تأمیــن تجهیــزات حرفــه ای مربــوط بــه مدیریــت ســیگنال هــای صــدا و تصویــر  
در نــودال و اســتودیوهای تولیــد و پخــش ســازمان صــدا و ســیما  شــامل انتقــال، توزیــع، پــردازش، تبدیــل،  

مانیتورینــگ و ...
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گروه مهندسی صمیم

برخی از بزرگترین مشتریان صمیم


