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"داده پــرداز پویــای شــریف" از ســال 138۷ بــه مدیریــت "مهــدی اســتوی"،  بــه عنــوان یــک شــرکت خصوصــی، 

ــاد وی   ــان و اعتم ــه دســت آوردن اطمین ــی و ب ــاز مشــتری، همراه ــدف درک نی ــا ه ــا مســئولیت محــدود و ب ب
تاســیس شــد .

ــد  ــم قدرتمن ــک تی ــاوری اطالعــات" ی ــه "فن ــه مــدت 10 ســال در زمین ــیت ب ــس از فعالــ ــون پ ــرداز اکن داده پ
ــر وب از طراحــی وب ســایت  ــات فراگی ــد خدم ــا بتوان ــن مجــرب و متبحــر را دارا اســت ت متشــکل از متخصصی
ــاز هــای  ــه از درک نی ــر گرفت ــه پیشــنهاداتی ب ــر پای ــی را ب ــدۀ اینترنت ــا توســعه سیســتم هــای پیچی سفارشــی ت

تجــاری و کــــاری مشــتریان و همچنــــین ارائــه راه کارهــای قابــــل اعتمــاد، پیــاده ســازی نمایــد.

تاریخـچه

ــت  ــی تح ــای تخصص ــده راهکار ه ــه دهن ــریف" ارائ ــای ش ــرداز پوی "داده پ

ــار  ــه ســهولت در اختی وب و موبایــل کــه تاکنــون خدمــات پیچیــده ای را ب
ــرار داده اســت.  مشــتریان خــود ق

ــی وب در  ــه نویس ــی و برنام ــای طراح ــماری از پروژه ه ــداد بیش ــود تع وج
ــی  ــه نویس ــی و برنام ــه در طراح ــدی و تجرب ــان از توانمن ــا نش ــه م کارنام
سیســتم های پیشــرفته تحــت وب بــا منطق هــای تجــاری پیچیــده و 
حجــم زیــادی از داده هــا و معامــالت اســت. ایــن کولــه بــار علــم و تجربــه 
کــه بــر پایــه همــت اســتوار اســت، مــا را قــادر ســاخته تــا کاربــران وب را 
ــا  ــم ت ــی کنی ــه همراه ــاد و خالقان ــل اعتم ــزاری قاب ــای نرم اف ــا راه حل ه ب
بتواننــد پیچیده تریــن و غیــر قابــل تصورتریــن ایده هــای کاری خــود را بــه 

انجــام برســانند.

معـرفی داده پـرداز

Introduction
Introduction

معرفی نام تجاری داده پرداز در سطح جهان
ارتقاء سطح محصوالت و خدمات در سطح استانداردهای جهانی

حضور در میان شرکت های برتر نرم افزاری
ارتقاء سطح دانش درون سازمانی

ایجاد واحدهای کاری و تخصصی در سازمان
افزایش ارتباطات داخلی در سطح کشور

چشم انداز ما در طول تاریخچه فعالیت

شعار همیشگی ما موفقیت ما در گرو موفقیت مشتریانمان است

Your Success is Ours

با طوالنی تر شدن عمر شرکت، برِگ اصول و تجارب ما نیز گسترش پیدا نمود.
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خصوصیات کاری در جریان شرکت داده پرداز:

              پیروی از قانون برد برد

              صداقت و اعتماد

              درک مشتریان

              انعطاف پذیری

              تداوم ارائه خدمات

              کیفیت

              خدمات و گارانتی

              پشتیبانی

              ارتباطات موثر

              جلب رضایت

              مشتری مداری

              تالش و پشتکار

              تحقیق

              تجربه

              به روزبودن

              تمرکز

              یادگیری

              کارگروهی

              همفکری

              تعامل

              دانش سازمانی

              تخصص

              برنامه ریزی

              مهارت

           ساختار سازمانی

"داده پرداز پویای شریف" از بدِو تاسیس با تشکیِل تیمی متخصص در حوزۀ فناوری 

اطالعات، طراحی، برنامه نویسی و ... اقدام به جذب و استخدام نیروهاِی حرفه ای در 
شاکلۀ سازمانی خود نمود و هم اکنون جمعیِت این شرکت به بیش از 30 نفر رسیده 

است.
کارشناسان ما، متعهد، پویا و دارای مدارک و رتبه های عالیه و تخصصی از مراکز و 

دانشگاه های سرشناس می باشند:

J2EE متخصصین دورۀ تخصصی               
Postgre SQL متخصصین دورۀ تخصصی               

Oracle Sql & PL/SQL متخصصین دورۀ تخصصی               
LNA متخصصین دورۀ تخصصی               
LOA متخصصین دورۀ تخصصی               

HTML/Css متخصصین دوره تخصصی               
PHP برنامه نویسان               
               برنامه نویسان الراول
               برنامه نویسان اندروید

IOS برنامه نویسان               
               توسعه دهندگان وب

               پشتیبانان فنی وب
               طراحان فرانت
               طراحان بک اند

               تحلیلگران ارشد
               کارشناسان کنترل و تضمین کیفیت محصول

               کارشناسان تست و امنیت محصول
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سرویسها و خدمات 

"داده پــرداز پویــای شــریف"  تجربــه و دانــش را بــا تکنولــوژی و متدلوژی هــای اثبــات شــده و مــــورد قبــول ادغــام می کنــد تــا نتایجــی بــا سطـــح 

کـیـــــفی بــاال ، موثــر و مقــرون بــه صرفــه ارائــه داده و در نهایــت ســود مشــتریانش را بــاال ببــرد.

مدت زمان طوالنی همکاری ما با مشتریانمان گواه بر کیفیت و اهمیت رضایتمندی شماست.

گسترۀ سرویسها و خدمات در داده پرداز

           مشاوره و مدیریت پروژه های نرم افزاری:

   ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی و تولید کلیۀ نرم افزارهای سفارشی

           تحلیل و طراحی معماری نرم افزار با متدهای پیشرفته سندسازی:

) SRS -تحلیل، طراحی و تولید محتوای سیستم ها ) سند نیازمندی مشتری   

           طراحی و تولید انواع نرم افزار با جدیدترین متدهای روز دنیـــا:

) Dynamic Web ( طراحی، برنامه نویسی و اجرای وب سایت های پویا   

) Latrop Enterprise ( طراحی، برنامه نویسی و اجرای پرتال های سازمانی   

 ) CMS ( طراحی، برنامه نویسی و اجرای سامانه های مدیریت محتوا   

) E-shop ( طراحی، برنامه نویسی و اجرای سامانه های فروش آنالین   

) IA ( طراحی، برنامه نویسی و اجرای پروژه های معماری اطالعات   

)  Automation Workflow ( طراحی، برنامه نویسی و اجرای سامانه های گردش کار الکترونیک   

   استقرار، مدیریت و راهبری پرتال های سازمانی

BI طراحی و اجرای سیستم های   

   طراحی و اجرای سیستم های تحت تلفن همراه 

   طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای سفارش مشتری

صاحبان مجاز امضاء اسناد تعهدآور در شرکت داده پردازهیئت مدیره

گروه مالی و اداری
فعالیت این گروه، مدیریت رویدادها و منابع مالی شرکت، منابع انسانی، قراردادها و امور اجرایی درون 

سازمانی شرکت می باشد.

گروه فنی و مهندسی

فعالیت این گروه ، حیطه گسترده ای دارد که در اینجا فهرست وار اعالم می گردد:
تحلیلگری ایجاد سیستم ها

برنامه نویسی و کدینگ
رفع باگ و خطاهای نرم افزاری

کنترل امنیت و زیرساختها
کنترل کیفیت و خروجی ها

تست، بررسی و کارشناسی حین پیاده سازی
تست ، بررسی و کارشناسی بعد از آپلود و پیاده سازی

کنترل و تضمین سالمت نرم افزارها و سیستم ها

گروه کنترل پروژه
فعالیت این گروه کنترل و مدیریت پروژه ها از ابتدا تا زمان تکمیل و تحویل پروژه، نظارت بر 

صحت انجام کار و وظایف پرسنل، مدیریت زمان پروژه، مدیریت کیفی پروژه و تعامل با کارفرما در 
جهت پیشبرد اهداف پروژه

گروه طراحی و گرافیک
فعالیت این گروه، به طور مشخص، طراحی و تولید لی اوت ها، وب استراتژی، صفحات وب، 

المانهای گرافیکی سیستم ها و امور چاپی و تولید اوراق اداری داخلی شرکت داده پرداز می باشد.

گروه پشتیبانی
فعالیت این گروه به طور مشخص، پشتیبانی و نگهداری سیستم ها، سامانه ها، دیتا اینتری، بررسی 

باگ ها و ایرادات کارکردی و نمایشی سیستم ها، تهیه راهنمای استفاده از سیستم ها، پشتیبانی 
تلفنی و پاسخگویی به کارفرمایان، آموزش کار با سیستم ها به کارفرمایان

گروه هاستینگ و میزبانی
فعالیت این گروه میزبانی از سیستم ها و پنل های ارسال ایمیل، مدیریت فضای هاست سیستم ها و 

عامل با کارفرمایان

گروه های کاری داده پرداز
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راهکارهای داده پرداز: 

ــا اســتفاده  برنامه نویســی وب ســایت، ســامانه و پرتــال: اســتراتژی داده پــرداز، کاهــش زمــان پیاده ســازی و افزایــش کیفیــت خدمــات ب
ــوژی هــای برنامه نویســی اســت.     ــواِع تکنول از                    ان

   راهکار داده پرداز پویای شریف به شرکت های مخابراتی

   راهکار داده پرداز پویای شریف به موسسات بیمه

   راهکار داده پرداز پویای شریف به شرکت های فناوری اطالعات

   راهکار داده پرداز پویای شریف به موسسات آموزشی

   راهکار داده پرداز پویای شریف به بانک ها

   راهکار داده پرداز پویای شریف به فروشندگان تجهیزات اداری

   راهکار داده پرداز پویای شریف به فروشندگان لوازم

   راهکار داده پرداز پویای شریف به انتشارات و مراکز فرهنگی

   راهکار داده پرداز پویای شریف به شهرداری ها

   راهکار داده پرداز پویای شریف به موسسات خیریه

   راهکار داده پرداز پویای شریف به موسسات کاریابی

   راهکار داده پرداز پویای شریف به شرکت های سرمایه گذاری

   راهکار داده پرداز پویای شریف به مجالت

پشتیبانی و نگهداری:

   پشتیبانی و خدمات پس از فروش کلیه سیستم ها و نرم افزارها

بهینه سازی و توسعه انواع نرم افزار:

SEO بهینه سازی وب سایت ها برای موتور های جستجو   

SEO بهینه سازی پرتال های سازمانی برای موتور های جستجو   

SEO بهینه سازی سامانه های تحت وب برای موتور های جستجو   

          میزبانی و هاستینگ:

             هاستینگ و میزبانی وب سایت و میل سرور

             میزبانی اختصاصی پرتال های سامانه تحت وب بر روی سرور های لینوکس و ویندوز

             ثبت دامنه

             مشاوره امنیتی نرم افزارها

تکنولوژی های کاری داده پرداز

شــما  بــا  نگهــداری  و  توســعه  تــا  طراحــی  از   :PHP
ــما را  ــای ش ــات وب پوی ــعۀ صفح ــی و توس ــتیم. طراح هس
بــا ایــن تکنولــوژی تضمیــن می نماییــم. ضمانــت مــا، ارائــه 
راهــکاری متنــوع ماســت. حضــور مــا در شــبکه های جهانــی 
بــا برنامه هایــی دارای تعامــل بــاال بر اســاس چارچــوب 

می باشــد.  PHP Zend نرم افــزاری 

Java: در پروژه هــای اقتصــادی خــود ســرمایه گــذاری 
ــا  ــد ت ــه کار اندازی ــرداز را ب ــاوای داده پ ــص ج ــد. تخص کنی
تضمیــن کنیــد کــه فضــای کســب و کار اینترنتــی و موبایــل 

ــن اســت. ــدار و ام ــل پای ــما متشــکل از سیســتم عام ش

راهکار ارائه شده  برتر: 

شرکت همراه اول

راهکار ارائه شده  برتر: 

شورای عالی فناوری اطالعات ایران

ــا اســتفاده  برنامه نویســی وب ســایت، ســامانه و پرتــال: اســتراتژی داده پــرداز، کاهــش زمــان پیاده ســازی و افزایــش کیفیــت خدمــات ب
ــوژی هــای برنامه نویســی اســت.     ــواِع تکنول از                    ان

IOS: شرکت داده پرداز از ارائه مشاوره تا طراحی، تولید، 
توسعه و پشتیبانی برنامه های IOS شما با شما خواهد بود. 
این مشاوره ها که حاصل پیشینه کاری بسیار قوی در زمینه 

طراحی و پیاده سازی بیش از 500 پروژه نرم افزاری برای 
شرکت های بزرگی همچون همراه اول، ایران خودرو، پرداخت 
اول کیش )جیرینگ(، نوکیا، مبلمان اداری محیط آرا، موسسه 

آموزش عالی آزاد مهستان، گروه توسعه اقتصادی تدبیر و 
شرکت های زیر مجموعه و ... است، عامل موفقیت و پیشتازی 

یک سازمان در عرصه رقابت با رقبای خود خواهد بود.

ANDROID: با استفاده از این سیستم عامل دستگاه های 
هوشمند شما را مجهز به برنامه های کاربردِی دلخواه خواهیم 
کرد. راهکارهایی نظیر بازی ها، برنامه های بازرگانی تجاری، و 

برنامه های سودمند دیگر توسط داده پرداز ارائه شده است.
داده پرداز برنامه های سفارشی شما را با استفاده از این پلتفرم 

محبوب طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی خواهد نمود.

راهکار ارائه شده  برتر: 

شرکت پرداخت اول کیش)جیرینگ(

راهکار ارائه شده  برتر: 

شرکت پرداخت اول کیش)جیرینگ(

کارشناســان توانــای داده پــرداز بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای متنــوع، امــکان ارائــه گزینه هــای چند گانــه بــه مشــتریان و یــاری رســاندن بــه آنهــا 
جهــت انتخــاب صحیــح را فراهــم می کننــد.

ــا  ــات ب ــت خدم ــش کیفی ــازی و افزای ــان پیاده س ــش زم ــرداز، کاه ــتراتژی داده پ ــال: اس ــامانه و پرت ــایت، س ــی وب س برنامه نویس
ــت.     ــی اس ــای برنامه نویس ــوژی ه ــواِع تکنول ــتفاده از ان اس

ــراه  ــی های هم ــته گوش ــای برجس ــتم عامل ه ــه سیس ــه ای ک ــه صرف ــرون ب ــن های مق ــا اپلیکیش ــل: ب ــی موبای برنامه نویس
ســازگار هســتند. 
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Web2: برنامه های خود را جذاب، قابل گسترش و سفارشی 
نمایید. جایگاه دیجیتالی خود را مورد تجدید نظر قرار داده و 

خود را به ابزارهای کاربر محور مجهز کنید تا مشتریان خود را 
مجذوب و برند تجاری خود را ارتقا بخشید.

HTML/CSS: داده پرداز با تسلط کامل به نحوه ی صفحه 
آرایی و استایل دهی، قالب سایت را از ابتدا به نحوی 

کدنویسی میکند که فاقد کدهای مخرب و خطا باشد و اصول 
سئو نیز در آن رعایت شده باشد. 

وب استراتژی: داده پرداز سبکی را برای طراحی معماری صفحات وب دارد که مشتریان خود را عالقمند به پیاده سازی سریعتر 
صفحات وب خود می نماید.

ما تصاویری از طرحی که در نهایت سایت شما شبیه آن می شود آماده کرده و یک وب  استراتژی کامل ساخته و به شما ارائه می دهیم. 
اکنون شما و ما  به چیزی که در نهایت به مخاطبان  ارائه می شود ، مطمئنیم.

MYSQL: برنامه های کوچک و بزرگ خود را با استفاده از 
پایگاه های داده مناسب ، توسعه و تقویت کنید. اطالعات شما 

را با استفاده از این پایگاه داده دسته بندی و مدیریت 
می نماییم.

LIFERAY: دست به کار شوید همه چیز فراهم است تا پرتال 
سازمانی بر پایه استانداردهای جهانی فراهم نمایید. 

ویژگی های پرتال های الیف ری داده پرداز:
انعطاف پذیری باال

امکانات تخصصی سازی
مدیریت کاربران در سطح حرفه ای

دسترسی امن
یکپارچگی در تمامی بخش ها

جستجوی پیشرفته
فرم ساز پیشرفته

SEO: روزانه پنج بیلیون جستجو در موتورهای جستجو انجام میشود و افزونگی اطالعات به نحوی شده است که برترین برندها نیز 
برای دیده شدن نیاز به حضور در رتبه های نخست موتورهای جستجو دارند لذا امروزه ارزش یک وب سایت به جایگاه آن در نتایج 

جستجو است.
دپارتمان بهینه سازی داده پرداز پویای شریف با بهره گیری از دانش بین المللی و تجربیات چندین ساله ، وب سایت ها و پرتال های 

سازمانی را با آخرین تغییرات الگوریتم های گوگل همسو خواهند کرد و بهترین نتایج را برای کلمات کلیدی کسب خواهند نمود.
با باال بردن رتبه صفحات خود، جایگاه باالیی در جستجوهای آنالین داشته باشید. داده پرداز با آگاهی از پیچیدگیهای سئو به صورت 

تخصصی، این مهم را برای شما انجام می دهد.

شرکت داده پرداز پویای شریف تجربه و دانش را با تکنولوژی و متدلوژی اثبات شده و مورد قبول ادغام کرده تا نتایجی با سطح کیفی باال، موثر و 
مقرون به صرفه ارائه دهد. این آمار به طور خالصه به شرح ذیل می باشد:

فرایندهاي مدیریت پروژه ها و تولید
فرایندهاي مدیریت منابع انساني
فرایندهاي مدیریت امور جاري 

فرایندهاي مدیریت تدارکات
فرایندهاي مدیریت مشتریان، بازاریابي و فروش

فرایندهاي مدیریت خدمات پشتیباني
فرایندهاي مدیریت امنیت )اطالعات، محصوالت، دسترسي  و ...(

کامل بودن سازمان
 با توجه به اخذ گواهینامه "مدیریت ایمنی و سالمت کار" و گواهینامۀ "مدیریت زیست محیطی" از موسسه بین المللی SwISS Cert، تولید و تبعیت 
از دستورالعمل ها و آیین نامه های داخلی طبق استانداردهای جهانی سالمت کار در شرکت داده پرداز پویای شریف در سرلوحۀ برنامه ها و امور اجرایی 

قرار گرفته است. 

کفایت کارکنان اصلی و ثابت
شرکت داده پرداز پویای شریف دارای پرسنل متخصص، حرفه ای و فوق حرفه ای مسئول در زمینه ارائه خدمات خاص خود، اکنون با 25 نفر پرسنل 
در زمرۀ شرکتهای تقریبا بزرگ در سطح خود به شمار می رود. تیم کاری در شرکت داده پرداز پویای شریف متعهد به ارائه خدمات با کیفیت باال به 

مشتریان بوده که هم اکنون دارای نیروی انسانی کارآمد و باتجربه می باشد. 

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه
با توجه به اخذ گواهینامۀ »رضایتمندی مشتری« از موسسه بین المللی SwISS Cert، نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت داده پرداز پویای 

شریف طبق استانداردهای جهانی برنامه ریزی و کنترل پروژه در سرلوحۀ برنامه ها و امور اجرایی قرار گرفته است. 

نظام کنترل و تضمین کیفیت
با توجه به اخذ گواهینامۀ »سیستم مدیریت کیفیت« از موسسه بین المللی SwISS Cert، نظام کنترل و تضمین کیفیت انجام کار در شرکت داده 

پرداز پویای شریف طبق استانداردهای جهانی انجام می گردد.

نظام مستندسازی و روش گزارش دهی
شرکت داده پرداز با تکیه بر تجربه ای که در زمینه ی تحلیل، بررسی و نیازسنجی درخواست های مشتریان خود دارد، نحوۀ آنالیز و تنظیم مستندات 

و گزارشات یک پروژه را با استفاده از استانداردهایISO9001 در قالب یک دستورالعمل و خط مشی تولید نموده که عالوه بر مشخص شدن دقیق 
نیازمندیها، سرعت باالیی در تهیه مستندات را نیز داراست.

استفاده از نظام ها و ابزار فناوری اطالعات در سطح سازمان
داده پرداز پویای شریف در راستای ارائه خدماتی به روز، از انواع تکنولوژی های مرتبط و وابسته در جهت حفظ تراز کار اجرایی با زمان پیاده سازی 

پایین و ارائه خدمات/محصوالت در سطح کیفی باال با هدف افزایش سطح رضایتمندی مشتریان خود استفاده می کند.
این شرکت تجربه و دانش را با تکــنولوژی و متدلوژی های اثبات شده و مــورد قبول ادغام کرده تا نتایجی با سطـح کـیـــفی باال، موثر و مقرون 

روشهای کاری

شرح سیستم های نظام مند و ارزش های شرکت داده پرداز پویای شریف



|  15 14|  

به صرفه ارائه دهد. مشتریان  ما شامل شرکت هایی با قابلیت های متفاوت از گروه های کوچک و تازه شکل یافته تا مؤسسات و تشکیالت  های بزرگ 
هستند.

   گستره فعالیت های این شرکت در زمینه استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات به شرح ذیل می باشد:
   رعایت اصول و استانداردهای امنیتی جهانی وب

   رعایت اصول و استانداردهای سئو
   رعایت اصول و استانداردهای نمایش در مرورگرهای وب
   پشتیبانی و نگهداری سیستم ها و سامانه های تولید شده

روش های موجود در شرکت داده پرداز پویای شریف

فرآیندهای مدیریت پروژه ها و تولید

فرآیند مستند سازی پروژه ها ) فاز تحلیل و بررسی پیش از عقد قرارداد (

فرآیند برآورد زمان اجرای پروژه + تهیه گانت چارت اولیه

فرآیند برآورد هزینه اجرای پروژه + ریز متره هزینه ها

فرآیند تهیه و ارسال بسته پیشنهادی ) پیشنهاد قیمت و پروپزال (

فرآیند تهیه پرونده پروژه و ارجاع کار ) ابالغیه و مجوز شروع به کار ( به واحد کنترل پروژه

فرآیند برنامه ریزی تولید محصول ) فاز پس از عقد قرارداد و ارجاع کار (

فرآیند تهیه و تولید وب استراتژی

فرآیند آپلود نهایی محصول بر روی سرور اصلی ) بهره برداری (

فرآیند تحویل و دموی نهایی محصول

فرآیند بایگانی پرونده پروژه و اسناد قراردادی

فرآیند استخدام

فرآیند تشکیل پرونده پرسنلی

فرآیند تحویل موقت مدارک به پرسنل

فرآیند تعدیل نیرو

فرآیند تمدید قرارداد پرسنلی با مدت معین

فرآیند ترک کار و تسویه حساب با پرسنل

فرآیند محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای ماهانه پرسنل

فرآیند نام نویسی پرسنل مشموِل بیمه در سازمان تامین اجتماعی

فرایند تهیه و ارساِل لیسِت بیمه کارگاهی پرسنل

فرایند پرداخت وام و تسهیالت پرسنلی

فرآیندهای مدیریت پروژه ها و تولید

فرآیند جذب نیرو

فرآیند سفارش و انتشار آگهی استخدام

فرآیند مصاحبه و گزینش

فرآیندهای مدیریت امور جاری

فرآیند مکاتبات و مدیریت دبیرخانه ) ارسالی و دریافتی(

فرآیند ایجاد رویداد در اتوماسیون

فرآیند تنظیم و نگارِش صورتجلسه

فرآیند تنظیم صورتجلسه تحویل محصول

فرآیند تهیه نسخه الکترونیک صورتجلسات

فرآیند تمدید گواهی های مدت دار) مجوز فعالیت مالی و اداری (

فرآیند بایگانی و آرشیو اسناد
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فرآیندهای مدیریت تدارکات

فرآیند تامین تجهیزات و ملزومات )خرید(

فرآیند برچسب گذاری اموال

فرآیند تحویل تجهیزات به پرسنل

فرآیند برگزاری و هماهنگی جلسات و ارتباطات

فرآیند برگزاری مراسم و تشریفات خاص) تولد و مهمانی ها (

فرآیند ارسال هدایای پایان سال

فرآیندهای مدیریت مشتریان، بازاریابي و فروش

فرآیند ارتباط اولیه با مشتریان) بازرگانی(

فرآیندهاي مدیریت خدمات پشتیباني

فرآیند پشتیبانی/گارانتی سیستم ها در طول قرارداد

RFC فرآیند ارائه خدمات در قالب

فرآیند میزبانی و هاستینگ سیستم ها

فرآیندهای مدیریت امنیت )اطالعات، محصوالت، دسترسی  ...(

فرآیند اختصاص تسک در اتوماسیون

شرکت داده پرداز پویای شریف عضو فعال شبکه های اجتماعی پویا و نیرومند است و از این طریق نیز فعالیت های خود را اطالع رسانی می نماید.

وب سایت های رسمی ما:

www.Dadehpardaz.Com :وب سایت اصلی
www.Dptime.Ir :سامانه نمایش زمان
www.Dpli.Ir :سامانه کوتاه کننده لینک

www.Dp-Co.Ir :سامانه استخدام
www.Dpapp.Ir :سامانه اپلیکیشن های داده پرداز

www.Instagram.com/Dadehpardaz :اینستاگرام داده پرداز
www.Facebook.com/Dadehpardaz.co :فیسبوک داده پرداز

www.linkedin.com/Company/Dadehpardaz :لینکدین داده پرداز
www.Twitter.com/Dadehpardaz :توئیتر داده پرداز
www.Lenzor.com/Dadehpardaz :لنزور داده پرداز

www.Aparat.com/Dadehpardaz :آپارات داده پرداز
www.Pinterest.com/Dadehpardaz :پینترست داده پرداز

فعالیت در دنیای مجازی
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شــرکت داده پــرداز  پویای شــریف هم اکنــون بــا گذشــت 10 ســال از آغــاز فعالیــت خــود و کار بــا شــرکت های بــزرگ و معتبــر، توانســته بــه پشــتوانۀ 
رضایــت کلیــه مشــتریان، گســترۀ فعالیــت خــود را بــه اســتمرار بــا ایشــان بســط دهــد. 

این آمار به طور خالصه به شرح ذیل می باشد:

    گواهی ها و رضایتنامه های شرکت ارتباطات سیار- بیش از 10 مورد
    گواهی ها و رضایتنامه های شرکت پرداخت اول کیش- بیش از 10 مورد
    گواهی ها و رضایتنامه های سایر شرکت ها و سازمانها- بیش از 50 مورد

          1. مجوزها و پروانه های فعالیت

          1. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 139۷
          2. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1396
          3. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1395
          4. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1394
          5. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1393
          6. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1392
          ۷. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1391
          8. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1390
          9. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1389

          10. مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای - 1388
          11. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1396
          12. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1395
          13. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1394
          14. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1393
          15. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1392
          16. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1391
          1۷. گواهی عضویت در انجمن انفورماتیک ایران - 1390

          18. گواهی احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور - 1396
          19. گواهی احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور - 1395
          20. گواهی احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور - 1393
          21. گواهی احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور - 1392
          22. گواهی احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور - 1391

          23. تایید شده انجمن مهندسان شرکت Certified Engineer PHP Zend به شماره ثبت 243161040
          24. گواهی عضویت در انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران از سال 1392

          25. گواهی عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از سال 1392
          26. عضو رسمی انجمن کامپیوتر ایران از سال 1390

          2۷. گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت / ISO 9001:2008 از سال 1391
          28. گواهینامه رضایتمندی مشتری / ISO 10002:2004 از سال 1391

          29.  گواهینامه مدیریت ایمنی و سالمت محیط کار / OHSAS از سال 1391
          30. گواهینامه مدیریت زیست محیطی / ISO 16001 از سال 1391

افتخارات
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داده پرداز پویای شریف در رسانه ها
" همکاری با شرکت OCSOp کره جنوبی در زمینۀ راهکارهای هوشمند نرم افزار )1396( "

      1. نشر جهان اقتصاد                                                1. خبرگزاری دانشجو
      2. نشر آفتاب                                                             2. خبرگزاری میزان آنالین

      3. نشر مردم ساالری                                                3. خبرگزاری مهر
      4. نشر کار و کارگر                                                          4. خبرگزاری فارس

      5. نشر اسرار                                                             5. خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی)آنا(
      6. نشر آفتاب اقتصادی                                                6. خبرگزاری بولن
      7. نشر فرهیختگان                                                             7. خبرگزاری پانا

      8. نشر ابرار                                                             8. خبرگزاری موج
      9. نشر وطن امروز                                                             9. خبرگزاری اقتصادی ایران

مقام نخست جشنواره وب ایران )1392(
      1. نشر هدف و اقتصاد                                                 1. خبرگزاری فارس

      2. نشر جهان صنعت                                                 2. خبرگزاری موج
      3. نشر فناوران                                                        3. خبرگزاری اقتصاد تهران

      4. نشر اقتصاد پویا                                                             4. نشر روزان
      5. نشر کار و کارگر                                                             5. خبرگزاری فارس

           2. گواهی حسن انجام کار

          رضایتنامه های مشتریان
          1. پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وب سایت شرکت همراه اول 

          2. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه نرم افزاری IP Planning شرکت همراه اول
          3. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت و کنترل پروژه سهند شرکت همراه اول
          4. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت و کنترل پروژه ارس شرکت همراه اول

          5. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه مدیریت دانش شرکت همراه اول
          6. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس 

          ۷. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن های ستاره اول 
          8. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل جیرینگ پی 

          9. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه های فروش خوگر
          10. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه )کمیسیون توسعه دولت الکترونیک( سازمان فناوری اطالعات ایران

          11. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه شورای اجرایی فناوری اطالعات ایران )دولت الکترونیکی( سازمان فناوری اطالعات ایران
          12. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران )بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولت(

          13. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه جامع سازمان فناوری اطالعات ایران
          14. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران سازمان فناوری اطالعات ایران

          15. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناوری اطالعات ایران
          16. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران

          1۷. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه اطالع رسانی مرکز نما سازمان فناوری اطالعات ایران
          18. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی، بومی و محتوای شبکه سازمان فناوری اطالعات

          19. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران
         20. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران

         21. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای سازمان فناوری اطالعات ایران

      22. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه مرورگر ایرانی ساینا سازمان فناوری اطالعات ایران
        23. طراحی،  تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناوری اطالعات ایران
      24. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه اطالع رسانی گذر به PV6 سازمان فناوری اطالعات ایران

      25. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
      26. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی درگاه ارائۀ خدمات مرکز داده سازمان فناوری اطالعات ایران

      2۷. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت بدرسان الکتریک
      28. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت بدرتک الکتریک

      29. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت فروشگاه رمینگتون
      30. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر

      31. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه گزارش ساز جیرینگ
      32. طراحی،تولید،توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت بیک صنعت

      33. طراحی،تولید،توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت درناصنعت مهر
      34. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
      35. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی فروشگاه بازاریابی شبکه ای شرکت علم و ثروت پارس

      36. تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت نفت و گاز مبینا
      3۷. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت همراه علم

      38. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت رسمِی موسسه آموزش عالی آزاد بینش
      39. طراحی،تولید،توسعه و پشتیبانی سامانه برگزاری آزموِن موسسه آموزش عالی آزاد بینش

      40. طراحی،تولید،توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت بیک صنعت
      41. تحلیل و مستندسازی درگاه جامع دانشگاه شهید بهشتی 

      42. تحلیل و مستندسازی نرم افزاری های شرکت باریج اسانس
      43. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی فروشگاه اینترنتی موسسه موسیقی آوای باربد

      44. طراحی، تولید،توسعه و پشتیبانی سیستم فروش بلیط موسسه موسیقی آوای باربد
      45. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن نماطب موسسه آویسا

      46. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت آرایشگاه مانالیا
      4۷. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اینترنت بانک کارآفرین 

      48. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت ماشین سنگین
      49. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت گروه تالیفی دکتر خلیلی

      50. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت رش پارس
      51. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی اپلیکیشن های شرکت رش پارس 

      52. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا
      53. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

      54. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت آبادراهان پارس 
      55. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت نیروگاهی نیروپارسه

      56. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت فرش اشکیون 
      5۷. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت موسسه نو اندیشان سالمت آویسا 

      58. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت انتشارات راهنمای سفر
      59. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا

      60. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
      61. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه

      62. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت سپید سیستم خاور میانه
      63. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت تنوتاس تابان

      64. طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی وب سایت و مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا
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برخی از مشتریان ما:

راه کارهای ارائه شده به شرکت ارتباطات سیار ایران)همراه اول(

مهمترین دستاوردهای داده پرداز برای این شرکت: 
    پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وب سایت اصلــی شرکت همراه اول از سال 1388 تا کنون

    طراحی و توسعه بیش از 50 پرتلت و زیرپرتال در وب سایت اصلی نظیر: 
    بخش حامی تیم ملی فوتبال ایران 

    بخش نوآوری 
    بخش نقشه نواحی تحت پوشش 

    بخش کوتاه کننده لینک 
    بخِش عاملین مجاز فروش کارت شارژ 

    بخِشِ کمپین های 1000 
    بخِش شناسایی و ارزیابی کیفی تامین کنندگان کاال و خدماِت 

    بخش فروش آنالین محصوالت سازمانی 
    بخِش مناطق تحت پوشش اینترنت نوترینوی 

    بخش کسب و کار 
    بخش هم آفرینی 

    بخش خرید محصوالت سازمانی 
    بخش اسالیدر الیه ای 
    بخش رومینگ بین الملل

    بخش فرصت های شغلی 
    بخِش پیگیری وضعیت پورتینگ 

    بخش  ترابردپذیری 
    بخش  تست سرعت اینترنت 

    بخش  تعرفه مکالمات بین الملل 
    بخِش  به اشتراک گذاری صفحات همراه اول در شبکه های اجتماعی

    بخش مسابقه عکاسی 
    بخش فراخوان ثبت اطالعات جامع تامین کنندگان کاال یا خدمات 

    بخش نظرسنجی خدمات ارزش افزوده 
 Telegram و Instagram بخش قرعه کشی مشترکین فعال در شبکه های    

    توسعه و بهینه سازی سئوی وب سایت
    طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه نرم افزاری مدیریت آی پی

    طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت و کنترل پروژه سهند 
    بطراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت و  کنترل پروژه ارس

    طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه مدیریت دانش 
    طراحی، تولید و پشتیبانی نسخه رسپانسیو وب سایت

در داده پــرداز مــا متعهــد هســتیم کــه بــه مشــتریان در یــاری رســاندن بــه آنهــا در جهــت موفقیــت در دنیــای چالـــش آور و 
اینترنتــی تجــارت کــه دائمــا در حــال تغییــر و تحــول اســت٬ بیشــترین بها را بدهیــم. شــرکت پایــه ای مــا٬ بــه ایــن امــر 

کــه موفقیــت مــا وابســته و در گــرو موفقیــت مشـــتری هایمــان اســت بســیار ارزش قائــل اســت.

راه کارهای ارائه شده به شرکت جیرینگ )کیف پول جیرینگ(

مهمترین دستاوردهای داده پرداز برای این شرکت: 
    طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه گزارش ساز جیرینگ از سال 1389

    طراحی، تولید و پشتیبانی اپلیکیشن های موبایل جیرینگ 
    پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ 

    طراحی، تولید و پشتیبانی سرویس مکانیزه نمودن فرآینِد برداشت از کیف پول جیرینگ توسط مشتریان 
    طراحی، تولید و پشتیبانی سیستم الگ گذاری و رفع عدم انطباق های سرور JRS و پرتال جیرینگ
    طراحی،  تولید و پشتیبانی سیستم انتقال وجه اتومات بین حساب بانکی جیرینگ و همراه اول )بانک ملت(

    طراحی، تولید و پشتیبانی سرویس مکانیزه نمودن فرآیند ورود و خروج پول جیرینگ )بانک تجارت(
    طراحی، تولید و پشتیبانی سرویس گزارش همراه اول در پروژه الیه بندی جیرینگ 

    طراحی، تولید و پشتیبانی سرویس مکانیزه نمودن فرآیند ورود و خروج پول جیرینگ )بانک سامان(
    بهینه سازی و توسعه سامانه گزارش ساز جیرینگ 
    بهینه سازی و توسعه پرتال اطالع رسانی جیرینگ

راه کارهای ارائه شده به سازمان فناوری اطالعات ایران )دولت الکترونیک(

مهمترین دستاوردهای داده پرداز برای این سازمان: 
             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه ملی )بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولت(

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه جامع 
             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران 

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه ثبت شناسه شی
             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه اطالع رسانی مرکز نما 
              طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی، بومی و محتوای شبکه 

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک 
             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه گروه مطالعاتی امنیت 

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای 
             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه مرورگر ایرانی ساینا 

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت 
 6VP طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه اطالع رسانی گذر به             

             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات 
             طراحی، تولید و پشتیبانی درگاه ارائۀ خدمات مرکز داده 

             درگاه " کمیسیون توسعه دولت الکترونیک "

سایر مشتریان داده پرداز:

موسسات آموزشی فرهنگی:
             دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

             دانشگاه شهید بهشتی تهران
             موسسه آموزش عالی آزاد بینش

             موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
             موسسه آموزش زبان راه نقره ای
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             انتشارات پوران پژوهش
             انتشارات راهیان ارشد )آزاده(

             انتشارات راهنمای سفر
             انتشارات همراه علم

             گروه آموزشی دکتر خلیلی
             شرکت حسابداری بیالن برتر

             موسسه آوای باربد
             موسسه نواندیشان سالمت آویسا

             شرکت تابیران
             دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات

             مدرسه 17 شهریور
               و ...

موسسات حقوقی و بانک ها:

             موسسه اعتماد و اندیشه پویا
             موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

             بانک کارافرین
             پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

             پژوهشکده اقتصاد سینا
             شرکت بورس کاالی ایران

شرکت های فناوری اطالعات

             پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
             شورای عالی فناوری اطالعات ایران

             معاونت دولت الکترونیکی
             سازمان فناوری اطالعات ایران

             وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
             شرکت فناوری آرپاپویش

pLN شرکت تکنولوژی             
             شرکت آتی پارس پایتخت

فروشندگان تجهیزات و لوازم

             شرکت مبلمان اداری محیط آرا
             شرکت اکتیران)نمایندگی محصوالت خوگر(

             فروشگاه جوش سنتر
             فروشگاه رمینگتون

             شرکت هنرچوب ارژن
             شرکت ماشین سنگین

             شرکت درسا شیمی
             شرکت فرش اشکیون
             شرکت درناصنعت مهر

             شرکت بدرسان الکتریک
             شرکت بدرتک الکتریک
             شرکت سرزمین سبز پایا

             شرکت رش پارس
             نمایندگی رسمی نوکیا
             شرکت طرح پرداز پایا
             شرکت سپید سیستم

             شرکت لودر زنجیر
             شرکت بوسترکار

             شرکت ساعی گل تهران
             شرکت لیدا چرم

             شرکت درمان ارکان
             شرکت تجهیزگران بهداشت نوین

             شرکت ویندآور
             شرکت تولیدی سورفین

             شرکت تمیم صنعت شریف
             شرمت توربو کمپرسور نفت

             شرکت عرفان دارو
             صنایع چوب خوشخو

             و ...

نهادهای دولتی و فرهنگی

             موسسه نشر آثار امام خمینی ره
             سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

             سازمان ملی جوانان
             موسسه خیریه نورا )محبان زهرا(

             شرکت مبدل شیمی البرز
             هنری آویشه

             خانه طراحان سام
             مجموعه هتل های آتیالر

             مجموعه ورزشی صدف
             پیشرو فیلم شیدا

شرکت های سرمایه گذاری

             شرکت سرمایه گذاری بازرگانی علم و ثروت پارس
             گروه توسعه اقتصادی تدبیر 

             گروه توسعه انرژی تدبیر
             شرکت سرمایه گذاری البرز
             شرکت سرمایه گذاری مدبر

             شرکت گسترش الکترونیکی مبین
             شرکت توسعه ساختمان تدبیر

             شرکت سرمایه گذاری تدبیر فارمد
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موسسات آموزشی فرهنگی:

دانشگاه شهید بهشتی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

موسسه آموزش عالی آزاد مهستانموسسه آموزش عالی آزاد بینش

انتشارات پوران پژوهشموسسه آموزش زبان راه نقره ای

انتشارات راهنامی سفرانتشارات راهیان ارشد )آزاده(

گروه آموزشی دکرت خلیلیانتشارات همراه علم

سایر شرکت ها

             شرکت تحلیلگران رایانه دانش
             شرکت تامین تاکام

             شرکت آلومینیوم امکان
             شرکت دنیای کاالی پارسیان

             شرکت پویا فضا نگار
             شرکت دیتکس

             شرکت پیلپا
             شرکت پرتاب فن

             سوریلند
             شرکت پارس آتنا دژ

             شرکت پویا تکنار
             شرکت فرایند پاس

             شرکت سامان اندیشان
             شرکت متسا

             شرکت افق درخشان
             شرکت ری نیرو

             شرکت صدا فیلم

رشکت تابیرانموسسه نواندیشان سالمت آویسا

مدرسه 17 شهریوردانشکده کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات

و ...

1۷
شهریور

موسسات حقوقی و بانک ها:

موسسه حقوقی و داوری اعتامد و اندیشهموسسه اعتامد و اندیشه پویا

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزیبانک کارافرین

رشکت بورس کاالی ایرانپژوهشکده اقتصاد سینا

اعتماد و اندیشه

پویا

موسسه آوای باربدرشکت حسابداری بیالن برتر

شرکت های فناوری اطالعات:

سازمان فناوری اطالعات ایرانپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایرانشورای عالی فناوری اطالعات ایران

اعتماد و اندیشه

پویا
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ــار شــرکت شــما ــر اعتب ــا منفــی ب ــری مثبــت ی ــد اث ــزاری کــه می توان  وب ســایت مناســب، بخشــی جــدا نشــدنی از تجــارت امــروز شماســت. اب
 داشــته باشــد. یــک ســایت حرفــه ای می توانــد شــرکت شــما را آنگونــه کــه شایســته اســت بــه مشــتریان جدیــد معرفــی کنــد و ایــن امــکان را بــه
 مشــتریان شــما می دهــد کــه بــه ســرعت پــی بــه تغییــرات و محصــوالت جدیــد شــما بــرده و از آخریــن اخبــار شــرکت مطلــع شــوند و بــه راحتــی

از طریــق پســت الکترونیکــی و یــا انجمنهــای موجــود بــا شــما ارتبــاط برقــرار کننــد.

وب سایت
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وب سایت معرفی "جوش سنتر"

مالک: فروشگاه جوش سنتر
مدت همکاری: 1394-1393

وب سایت معرفی " فرا ایمن بسپار"

مالک: گروه فرا ایمن بسپار
مدت همکاری: 1393-1392

وب سایت معرفی " پارسنیپ"

مالک: شرکت پارسنیپ
مدت همکاری: 1395

وب سایت معرفی "نورا"

مالک: موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا
مدت همکاری: 1393-1392

وب سایت معرفی "طرح پرداز پایا"

مالک: شرکت طرح پرداز پایا
مدت همکاری: 1389

"Goic" وب سایت معرفی

مالک: شرکت تجارت گذرگاه شمالی
مدت همکاری: 1394

وب سایت معرفی " نوالن"

مالک: گروه دامپروری و کشاورزی نوالن
مدت همکاری: 1389-1388

وب سایت معرفی " کنسرسیوم دی 8"

مالک: شرکت مبدل شیمی البرز
مدت همکاری: 1388

وب سایت معرفی " آرپا پویش"

مالک: شرکت فناوری آرپا پویش
مدت همکاری: 1389

وب سایت معرفی" تحلیلگران"

مالک: شرکت تحلیلگران رایانه دانش
مدت همکاری: 1390

وب سایت معرفی "مانالیا"

مالک: آرایشگاه مانالیا
مدت همکاری: 1394-1393

وب سایت معرفی" شاربد آدرین"

مالک: شرکت شاربد آدرین
مدت همکاری: 1393

وب سایت معرفی " کارو"

مالک: شرکت ردیاب ایمن گستر شرق
مدت همکاری: 1393

وب سایت معرفی " زنان ناشر"

مالک: انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر
مدت همکاری: 1393

"NCC" وب سایت معرفی

مالک: شرکت تجارت گذرگاه شمالی
مدت همکاری: 1392

وب سایت معرفی " سپید سیستم"

مالک: شرکت سپید سیستم خاور میانه
مدت همکاری: 1389 

وب سایت معرفی "فودلند"

مجموعه وب سایت های شرکت سرزمین غذای ایران
مدت همکاری: 1390

وب سایت معرفی "لودر زنجیر"

مالک: شرکت لودر زنجیر
مدت همکاری: 1388

وب سایت معرفی "سورفین"

مالک: شرکت تولیدی سورفین
مدت همکاری: از 1388 تا اکنون

وب سایت معرفی"ساعی گل"

مالک: شرکت ساعی گل تهران
مدت همکاری: از 1388 تا اکنون

وب سایت معرفی با نام تجاری "حباب در"

مالک: شرکت حباب در
مدت همکاری: 1386

وب سایت معرفی با نام تجاری "ارژن"

مالک: شرکت هنرچوب ارژن
مدت همکاری: 1390-1389

Projects
Website
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مجموعه وب سایت های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت های زیرمجموعه:

         وب سایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر                                                   وب سایت گروه توسعه انرژی تدبیر                          
   www.Tadbir-group.ir                                                                   www.Tadbirenergy.net            

         وب سایت گروه سرمایه گذاری تدبیر                                                     وب سایت گروه سرمایه گذاری البرز 
www.Alborzinvestment.com                                                              www.Tadbirinvestment.ir            

         وب سایت گروه گسترش الکترونیک مبین                                              وب سایت گروه دارویی سبحان 
www.Sobhanpharma.com                                                                          www.iran-mobin.ir            

   

مدت همکاری:1390
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پرتـال مجموعـه ای از صفحـات وب شـامل محتـوا و خدماتـی اسـت کـه بـه صـورت یکپارچـه از طریـق یـک درگاه ارائـه مـی شـوند و کاربـر
را قـادر مـی سـازد تـا بـا ورود بـه یـک درگاه از خدمـات و امکانـات یـک یـا چنـد سـازمان و مجموعـه بهرهمنـد شـود. ایـن یکپارچگــی کلیــد

طالیــی ســازمان شماســت تــا بتوانیــد تعاملــی ســازمان یافتــه بــا مشــتریان، کارمنــدان یــا کاربــران خــود ایجــاد نماییــد.
 ســازمان هــا و شــرکت هــای بزرگــی در دنیــا ماننــد سیســکو )Cisco(، تــی موبایــل )Mobile-T(، اتــوزون )AutoZone(، آنـدروا
 )Andorra(، هونـدا )Honda(، وودافـون )Vodafone( از پرتـال سـازمانی الیـف ری اسـتفاده مـی کننـد و دلیـل آن، پیشـرو بـودن و اثبـات

عملکـرد آن در تمـام صنایـع در سـطح جهانـی مـی باشـد. الیـف ری کاربرانـی در سـطح سـازمان هایـی بـزرگ در تمـام دنیـا دارد و یکـی از آن
 ســـازمان هـــای بـــزرگ، شـرکت همـراه اول مـی باشـد کـــه از پرتـال الیـف ری بـا میانگیـن روزانـه 250,000کاربـر بـا شـرایطی بسـیار پایـدار در

حـال سـرویس دهـی مـی باشـد.

2.پرتال سازمانی 
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انــواع روشــهای موجــود در علــم فــروش یکــی از بحث هــای روز دنیــا اســت. بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع همــواره تــالش بــر کوتــاه کــردن راه 
هــای دسترســی بــه اجنــاس مــورد نظــر کاربــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. یکــی از ایــن اقدامــات، اســتفاده از فروشــگاه آنالیــن می باشــد. 
در ایــن محیــط مجــازی، کاربــر می توانــد بــه راحتــی اجنــاس مــورد عالقــه خــود را یافتــه و نســبت بــه پرداخــت مبلــغ و خریــد آن اقــدام نمایــد. 
کاربــر بــه راحتــی بــا یــک جســتجوی ســاده، بــه جــای ســاعتها پیــاده روی بــه نتیجــه دلخــواه خــود مبنــی بــر یافتــن اجنــاس مــورد نظــر خواهیــد 
رســید. گاهــی شــما بایــد بــرای یافتــن یــک کاال، کــه فقــط در یــک فورشــگاه وجــود دارد، بــه تمــام نمایندگی هــای آن مراجعــه کنیــد در حالــی 

کــه ایــن فنــاوری بــه کاربــر ایــن اجــازه را خواهــد داد تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه بیشــترین اســتفاده بهینــه از زمــان خــود، برســد. 

3 .سامانه های فروشگاهی

Online shop
Projects
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4. اپلیکیشن موبایل

شــرکت داده پــرداز عــالوه بــر ارائــه انــواع اپلیکیشــن هــای اندرویــد/ios )موبایــل( بــه کاربــران خــود، اقــدام بــه ارائــه مشــاوره هــای مدیریتــی و 
اســتفاده بهینــه از ایــن تکنولــوژی را نیــز می کنــد، کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش راه هــای ارتباطــی، اعتبــار نــام تجــاری و در نتیجــه افزایــش 
ــه طراحــی و  ــوی در زمین ــن مشــاوره هــا کــه حاصــل پیشــینه کاری بســیار ق ــات ســازمان هاخواهد شــد. ای ــداد مشــتریان محصــوالت و خدم تع
پیــاده ســازی بیــش از 005 پــروژه نــرم افــزاری بــرای شــرکت های بزرگــی همچــون همــراه اول، ایــران خــودرو، پرداخــت اول کیــش )جیرینــگ(، 
نوکیــا، مبلمــان اداری محیــط آرا، موسســه آمــوزش عالــی آزاد مهســتان، گــروه توســعه اقتصــادی تدبیــر و شــرکت های زیــر مجموعــه و ... اســت، 

عامــل موفقیــت و پیشــتازی یــک ســازمان در عرصــه رقابــت بــا رقبــای خــود خواهــد بــود.

مجموعه اپلیکیشن های موبایل سازمان فناوری اطالعات ایران
مالک: سازمان فناوری اطالعات ایران
مدت همکاری: از سال 4931 تا اکنون

 
راهکار داده پرداز پویای شریف برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران

ســازمان فنــاوري اطالعــات ایــران نهــادي اســت دولتــي وابســته بــه وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات کــه بــا ایجــاد و بکارگیــري ســازوکارهاي 
الزم، حــوزه ي فنــاوري اطالعــات کشــور از بخــش هــاي دولتــي، عمومــي و خصوصــي را از طریــق اعمــال سیاســت ها، مقــررات، اســتاندارد هــا و 

... بــر پایــه مصــاح، منافــع و امنیــت ملــي و عمومــي، ســازماندهي، هدایــت و راهبــري و کنتــرل مــي نمایــد.
ــه معرفــی خدمــاِت الکترونیکــی  ــا شــرکت داده پــرداز پویــای شــریف منعقــد نمــود، ب ایــن ســازمان در ســال 5931 طــی تفاهــم نامــه ای کــه ب

بخــش هــای مختلــف خــود بواســطه نــرم افــزار موبایــل کاربــردی نمــود کــه در ذیــل چنــد نمونــه از ایــن اپلیکیشــن هــا معرفــی شــده انــد.
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SSG اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات سایت گروه مطالعاتی امنیت
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ssg :دانلود اپلیکیشن

SAINA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات مرورگر بومی ساینا
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/saina :دانلود اپلیکیشن

OSI اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات نرم افزارهای آزاد متن باز
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/osi :دانلود اپلیکیشن

OID اپلیکیشن موبایل دو زبانه
 

معرفی خدمات ثبت شناسه شئ
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/oid  :دانلود اپلیکیشن

NAMA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات 
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/nama :دانلود اپلیکیشن

MIS اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات پایش شاخص های فناوری
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/mis  :دانلود اپلیکیشن

 MATMA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/matma :دانلود اپلیکیشن

 ITCCA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات ارائه گواهی امضای الکترونیکی
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/itcca  :دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن موبایل با نام مصوبات خدمات الکترونیک
 

دسترسی به مصوبات دولت در حوزه خدمات الکترونیکی
apk.1.0-www.dpapp.ir/apps/itapprovals :دانلود اپلیکیشن

 IRANIN اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات مرکز پایش در شبکه ملی
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/irnin :دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن موبایل با نام درگاه ملی دولت هوشمند
 

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
apk.1.0-www.dpapp.ir/apps/iri-gov  :دانلود اپلیکیشن

ITO اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات سازمان فناوری اطالعات ایران
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ito  :دانلود اپلیکیشن

  IRAN IPV6 اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

درگاه ملی خدمات پرتکل اینترنت نسل جدید 
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ipv6 :دانلود اپلیکیشن

 IRAN GOV اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات دولت هوشمند
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/irangov :دانلود اپلیکیشن

مجموعه اپلیکیشن های موبایل شرکت ارتباطات سیار ایران

مالک: شرکت همراه اول
 

راهکار داده پرداز پویای شریف برای شرکت همراه اول
ســرویس هاي ویــژه ای کــه هــم اکنــون مشــترکین همــراه اول از آن بهــره منــد هســتند شــامل اینترنــت نســل 3و 4و 5.4، وای فــای اول، ســامانه 
خدمــات آنالیــن همــراه مــن، باشــگاه فیــروزه ای، ســیم کارت کــودک، ســیم کارت دانشــجو، انتقــال و انتظــار مکالمــه، مکالمــه گروهــی، ســرویس

NDF ، محدودیــت مکالمــه، اتصــال بــه نمابــر و دیتــا، پیــام کوتــاه، پیــام صوتــی، تمــاس بــان، پرداخــت همــراه و ســرویس رومینــگ بین الملــل 
 مــی باشــد.

ایــن شــرکت از ســال 2931 طــی ســفارش هــای اپلیکیشــن کــه بــه شــرکت داده پــرداز پویــای شــریف ارجــاع نمــود، بــه معرفــی بخشــی از خدمــات 
خــود کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره شــده، از طریــق نــرم افــزار موبایــل پرداخته اســت.

SSG اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات سایت گروه مطالعاتی امنیت
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ssg :دانلود اپلیکیشن

SAINA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات مرورگر بومی ساینا
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/saina :دانلود اپلیکیشن

OSI اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات نرم افزارهای آزاد متن باز
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/osi :دانلود اپلیکیشن

OID اپلیکیشن موبایل دو زبانه
 

معرفی خدمات ثبت شناسه شئ
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/oid  :دانلود اپلیکیشن

NAMA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات 
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/nama :دانلود اپلیکیشن

MIS اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات پایش شاخص های فناوری
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/mis  :دانلود اپلیکیشن

 MATMA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/matma :دانلود اپلیکیشن

 ITCCA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات ارائه گواهی امضای الکترونیکی
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/itcca  :دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن موبایل با نام مصوبات خدمات الکترونیک
 

دسترسی به مصوبات دولت در حوزه خدمات الکترونیکی
apk.1.0-www.dpapp.ir/apps/itapprovals :دانلود اپلیکیشن

ITO اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات سازمان فناوری اطالعات ایران
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ito  :دانلود اپلیکیشن
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ــاراً در  ــمی، انحص ــرارداِد رس ــش از 300 ق ــاد بی ــا انعق ــته، ب ــال گذش ــود را طی10س ــی خ ــی و اجرای ــی فن ــریف توانای ــرداز پویای ش ــرکت داده پ ش
زمینــه "مشــاوره، ایجــاد، توســعه و بهینــه ســازی ، پشــتیبانی و میزبانــِی پرتــاِل ســازمان ها و ســامانه های الکترونیــک و برنامه هــای کاربــردی" بــا 
پشــتیبانی از حجــم بــاالی پایــگاه داده و مــورد اســتفاده کاربــران آنالیــن و آفالیــن ســازمانها، بــه اثبــات رســانده و اســتمرار و ادامــه همــکاری بــا 
ــن  ــش، ف ــان همراه کی ــران، ستاره درخش ــات ای ــازمان فناوری اطالع ــگ، س ــیار، جیرین ــات س ــر ارتباط ــزرگ نظی ــر و ب ــای معتب ــرکت ها و برنده ش

افــزار توســن، ســتاد اجرایــی فرمــان امــام، ســازمان بــورس کاالی ایــران و ... نیــز مزیــد بــر علــت می باشــد.

این آمار به طور خالصه به شرح ذیل می باشد:       
  قراردادهای منعقده 139۷ -  بیش از 10 مورد 

  قراردادهای منعقده قبل از 1396 -  بیش از 100 مورد 
  قراردادهای منعقده قبل از 1395 -  بیش از 40 مورد 
  قراردادهای منعقده قبل از 1394 -  بیش از 20 مورد 
  قراردادهای منعقده قبل از 1393 -  بیش از 10 مورد 
  قراردادهای منعقده قبل از 1392 - بیش از  20 مورد 
  قراردادهای منعقده قبل از 1391 - بیش از  5 مورد 

  قراردادهای منعقده قبل از 1390 -  بیش از 10 مورد 

تجربیات و فعالیت ها

SSG اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات سایت گروه مطالعاتی امنیت
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ssg :دانلود اپلیکیشن

SAINA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات مرورگر بومی ساینا
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/saina :دانلود اپلیکیشن

OSI اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات نرم افزارهای آزاد متن باز
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/osi :دانلود اپلیکیشن

OID اپلیکیشن موبایل دو زبانه
 

معرفی خدمات ثبت شناسه شئ
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/oid  :دانلود اپلیکیشن

NAMA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات 
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/nama :دانلود اپلیکیشن

MIS اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات پایش شاخص های فناوری
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/mis  :دانلود اپلیکیشن

 MATMA اپلیکیشن موبایل با نام تجاری

معرفی خدمات مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/matma :دانلود اپلیکیشن

ITO اپلیکیشن موبایل با نام تجاری
 

معرفی خدمات سازمان فناوری اطالعات ایران
apk.1.0.1-www.dpapp.ir/apps/ito  :دانلود اپلیکیشن

یکــی از مهمتریــن کارهایــی کــه در ســازمان هــا بایــد مــورد توجــه قــرار داد، کاهــش اســتفاده از کاغــذ و ســرعت بخشــیدن بــه گــردش کارهــا 
مــی باشــد. امــروزه اتوماســیون هــای اداری ایــن مهــم را میســر کــرده انــد. در ایــن نــرم افــزار موضوعــات درون ســازمان یــا یــک سیســتم، بــر 
اســاس محیــط هــای کاری و پــروژه هــا قابــل دســته بنــدی خواهنــد بــود . محیــط هــای کاری و پــروژه هــا مــی تواننــد بــه صــورت درختــی 

تعریــف گردنــد، یعنــی بــرای هــر محیــط کاری و پــروژه مــی تــوان زیــر پــروژه تعریــف نمــود. 

5.سامانه های سفارشی

سامانه مدیریت پروژه با نام تجاری"ارس"

مالک: شرکت نقش اول کیفیت
مدت همکاری: از سال 1392 تاکنون

"JRS" سامانه گزارش گیری با نام تجاری

مالک: شرکت پرداخت اول کیش
مدت همکاری: از سال 1389 تا اکنون

سامانه مدیریت پروژه با نام تجاری "سهند"

مالک: شرکت ارتباطات سیار ایران
مدت همکاری: از سال 1391 تاکنون

"IP MGMT" با نام تجاری IP سامانه مدیریت

مالک: شرکت ارتباطات سیار ایران
مدت همکاری: از سال1393 تا اکنون
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        1. طراحی و تولید

امروزه نرم افزار بخش جدا نشدنی از هر کسب و کاریست. با توسعه کسب و کار، مدیریت آن سخت و پرهزینه شده و نیاز به وجود سیستم های نرم 
افزاری جهت افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه ها احساس می شود. اگر نرم افزار مناسبی برای کسب و کار خود پیدا نکردید به ما مراجعه کنید تا 

با همکاری هم راه حلی برای تولید نرم افزار مورد نیاز بیابیم.

1. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی رابط کاربری سامانۀ فیوری شرکت همراه اول
2. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخِشِ کمپین های 1000 در وب سایت شرکت همراه اول 

3. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم پرسش و پاسخ داینامیک در وب سایت شرکت همراه اول 
4. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت راه آهن شرقی بنیاد )بن ریل(

5. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستِم فروش بلیط تحت وب شرکت راه آهن شرقی بنیاد  )بن ریل(
6. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر

۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم ماموریت های خارج از کشور گروه توسعه اقتصادی تدبیر
8. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستِم عملکرد مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر

9. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی پرتال داخلی شرکت یونیلیور ایران
10. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت ساختمانها و تاسیسات دولتی

11. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخۀ انگلیسی بخش فروش آنالین محصوالت سازمانی وب سایت شرکت همراه اول 
12. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش هم آفرینی وب سایت شرکت همراه اول 

13. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش اسالیدر الیه ای وب سایت شرکت همراه اول
14. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش Under-Construction وب سایت شرکت همراه اول
15. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام 2016 شرکت همراه اول 

16. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم داینامیک کردن پرتلت های وب سایت شرکت همراه اول
1۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم امکان درج ویدئو در صفحات داخلی وب سایت شرکت همراه اول

18. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخِش پیگیری وضعیت پورتینگ وب سایت شرکت همراه اول 
19. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش ترابردپذیری وب سایت شرکت همراه اول

20. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم تشخیص خودکار موقعیت جغرافیایی در نواحی تحت پوشش وب سایت شرکت همراه اول
21. طراحی،برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن ستاره اول مخصوص کاربران اندروید

IOS 22. طراحی،برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن ستاره اول مخصوص کاربران
23. طراحی،برنامه نویسی و پیاده سازی پانل مدیریت اپلیکیشن ستاره اول 

24. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی واسط کاربری سامانه کارپوشه ایرانیان شرکت فن افزار توسن
25. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل جیرینگ پی مخصوص کاربران اندروید

IOS 26. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل جیرینگ پی مخصوص کاربران
2۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سرویس)Auto Cashout(  مکانیزه نمودن فراینِد برداشت از کیف پول جیرینگ توسط مشتریان 

28. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم الگ گذاری و رفع عدم انطباق های سرور JRS و پرتال جیرینگ
29. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران )بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولت(

30. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه بازاریابی شبکه ای شرکت علم و ثروت پارس
31. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت اطالع رسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

32. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم اسپانسری گوگل وب سایت شرکت سرزمین سبز پایا 
33. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه واکنشگرای وب سایت شرکت همراه اول

34. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام 2015 شرکت همراه اول 
35. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه واکنش گرای بخش همراه من وب سایت شرکت همراه اول

36. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش فرصت های شغلی وب سایت شرکت همراه اول
3۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی جستجوی پیشرفته بخش خدمات ارزش افزوده وب سایت

شرکت همراه اول

38. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخِش به اشتراک گذاری صفحات همراه اول در شبکه های اجتماعی
39. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه موبایل سبک وب سایت شرکت همراه اول مخصوِص کاربران نوترینو

40. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش مسابقه عکاسی وب سایت شرکت همراه اول
41. طراحی، برنامه  نویسی و پیاده سازی بخش خرید محصوالت سازمانی وب سایت همراه اول

42. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش فراخوان ثبت اطالعات جامع تامین کنندگان کاال یا خدمات در وب سایت همراه اول
43. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش ورود در وب سایت شرکت همراه اول 

44. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش نظرسنجی خدمات ارزش افزوده وب سایت شرکت همراه اول
ــایت شــرکت  ــبکه های Instagram و Telegram وب س ــال در ش ــازی بخــش قرعه کشــی مشــترکین  فع ــی، برنامه نویســی و پیاده س 45. طراح

همــراه اول
46. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه جامع سازمان فناوری اطالعات ایران

4۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران سازمان فناوری اطالعات ایران
48. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناوری اطالعات ایران

49. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
50. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه اطالع رسانی مرکز نما سازمان فناوری اطالعات ایران

51. طراحــی، برنامه نویســی و پیاده ســازی درگاه اداره کل حمایــت از توســعه نرم افزارهــای کاربــردی، بومــی و محتــوای شــبکه ســازمان فنــاوری 
اطالعــات ایــران

52. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران
53. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران

ــات  ــازمان فناوری اطالع ــه ای س ــای رایان ــات رخداده ــی عملی ــداد و هماهنگ ــت ام ــز مدیری ــازی درگاه مرک ــی و پیاده س ــی، برنامه نویس 54. طراح
ایــران

55. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه مرورگر ایرانی ساینا سازمان فناوری اطالعات ایران
56. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناوری اطالعات ایران

5۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه اطالع رسانی گذر به PV6 سازمان فناوری اطالعات ایران
58. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران

59. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه ارائۀ خدمات مرکز داده سازمان فناوری اطالعات ایران
60. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای کاربران اندروید

IOS 61. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای کاربران
62. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی گرافیک وب سایت تقویم مناسبت های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

63. طراحی، برنامه نویسی ، پیاده سازی اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
64. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم انتقال وجه اتومات بین حساب بانکی جیرینگ و همراه اول ) بانک ملت (

65. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه آنالین شرکت بیک صنعت
66. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه آنالین لباس آقای وحید پزشکی

6۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه آنالین شرکت انتشاراتی همراه علم
68. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن آپارتمان

69. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی موسسه موسیقی آوای باربد
۷0. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم فروش بلیط موسسه موسیقی آوای باربد

۷1. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی شرکت سرزمین سبز پایا
۷2. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت پارس نیپ آقای علیرضا طلوع

۷3. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش حامی تیم ملی فوتبال ایران در وب سایت شرکت همراه اول
۷4. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش نوآوری در وب سایت شرکت همراه اول

۷5. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش نقشه نواحی تحت پوشش وب سایت شرکت همراه اول
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۷6. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی بخش کوتاه کننده لینک وب سایت شرکت همراه اول
۷۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی درگاه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ) سازمان فناوری اطالعات ایران (

۷8. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی پرتال مدیریت دانش شرکت همراه اول
۷9. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه ارس شرکت همراه اول

80. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سرویس مکانیزه نمودن فرایند ورود و خروج پول جیرینگ ) بانک تجارت (
81. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سرویس گزارش همراه اول در پروژه الیه بندی جیرینگ 

82. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اینترنت بانک کارآفرین 
83. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت ماشین سنگین

84. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه فروشگاهی خوگر
85. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت گروه تالیفی دکتر خلیلی

86. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه آنالین محصوالت تولیپس شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
8۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت رش پارس

88. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن شرکت رش پارس برای کاربران اندروید
IOS 89. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن شرکت رش پارس برای کاربران
90. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه کاریابی و استخدام شرکت ویکی پخش

91. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش
92. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی پنل مدیریت و پنل تحت وب شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام

93. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن شرکت تجارت الکترونیک فام برای کاربران اندروید
IOS 94. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی اپلیکیشن شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام برای کاربران

95. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
96. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه فارسی وب سایت شرکت آبادراهان پارس 

9۷. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه انگلیسی وب سایت شرکت آبادراهان پارس
98. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت نیروگاهی نیروپارسه

99. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت شاربد آدرین
100. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه فارسی وب سایت شرکت فرش اشکیون 

101. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی نسخه انگلیسی وب سایت شرکت فرش اشکیون 
102. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت تقویم آقای ارشاد اناری

103. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت جوش سنتر آقای محمد شرف زاده
104. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت ردیاب ایمن گستر شرق

105. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت آرایشگاه مانالیا
106. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر

10۷. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت موسسه نو اندیشان سالمت آویسا
108. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزار موبایل موسسه نو اندیشان سالمت آویسا 

109. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت هشتمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران  
110. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری IP Planning شرکت همراه اول

111. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سرویس مکانیزه نمودن فرایند ورود و خروج پول جیرینگ ) بانک سامان (
112. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه 

113. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت گروه فرا ایمن بسپار 
114. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت تجارت گذرگاه شمالی 

115. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت انتشارات راهنمای سفر
116. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت سرزمین کودک ایرانیان 
11۷. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت سرزمین غذای ایرانیان 

118. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت هفتمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
119. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا

120. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت درناصنعت مهر
121. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه مدیریت تبادل اطالعات معاونت عملیات و مدیریت شبکه شرکت همراه اول

122. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه فاز 5 شبکه رادیویی سهند شرکت همراه اول
123. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه گزارش ساز جیرینگ 
124. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی پرتال اطالع رسانی جیرینگ 

125. طراحی، برنامه نویسی و پیاده سازی بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا
126. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان

12۷. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت ششمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران
128. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت بدرسان الکتریک)نمایندگی فروش 

محصوالت مولینکس ،توشیبا ،کروپس و کریو در ایران( 
129. طراحــی ، برنامــه نویســی و پیــاده ســازی وب ســایت شــرکت بدرتــک الکتریــک) نمایندگــی فــروش محصــوالت کریــو، توشــیبا،تک الکتریــک 

و میدیــا در ایــران( 
130. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه

Goic 131. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت
132. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت سپید سیستم خاور میانه

133. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت تنوتاس تابان
134. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت مبدل شیمی البرز

135. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
136. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران

13۷. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا
138. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی مجله الکترونیک گروه فرهنگی آینه

139. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی پرتال مدیریت کتاب و فروشگاه کتاب موسسه آموزش عالی آزاد بینش
140. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه آزمون آنالین موسسه آموزش عالی آزاد بینش

141. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا
142. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت پنجمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران

143. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی وب سایت شرکت هنرچوب ارژن
144. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری پرتال مدیریت دانش معاونت فنی و مهندسی شرکت همراه اول

145. طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
146. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی پرتال گروه دامپروری و کشاورزی نوالن

14۷. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی پرتال مدیریت فایل های شرکت مشارکتی پتروپاوان و تنوتاس تابان
ــی  ــا )نمایندگ ــبز پای ــرزمین س ــرکت س ــول ش ــت محص ــت اصال ــامانه صح ــتیبانی س ــعه و پش ــازی، توس ــاده س ــی ،پی ــه نویس 148. طراحی،برنام

ــران( ــوالت HP در ای محص
149. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی وب سایت اصلِی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه 

150. طراحی،برنامــه نویســی ،پیــاده ســازی، توســعه و پشــتیبانی وب ســایت شــرکت ســرمایه گــذاری مدبــر – وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان 
امــام

151. طراحی،برنامــه نویســی ،پیــاده ســازی، توســعه و پشــتیبانی وب ســایت شــرکت گســترش الکترونیــک مبیــن ایــران – وابســته بــه ســتاد اجرایــی 
ــان امام فرم

152. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی وب سایت گروه توسعه انرژی تدبیر  – وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
153. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی وب سایت گروه توسعه ساختمان تدبیر– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
154. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت سرمایه گذاری البرز– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
155. طراحی،برنامه نویسی ،پیاده سازی، توسعه و پشتیبانی وب سایت شرکت سرمایه گذاري تدبیر– وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

ــه ســتاد اجرایــی  156. طراحی،برنامــه نویســی ،پیــاده ســازی، توســعه و پشــتیبانی وب ســایت شــرکت فنــاوری نویــن دارویــی تدبیــر– وابســته ب
فرمــان امــام

15۷. طراحی،برنامه نویسی  و پیاده سازی وب سایت شرکت هنرچوب ارژن
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158. طراحی،برنامه نویسی  و پیاده سازی وب سایت انتشارات راهیان ارشد

 2.مشاوره 

ــه بهبــود فرآیندهــای ســازمان و یــا شــرکت  یکــی از اهــداف اصلــی داده پــرداز، تولیــد نرم افــزاری ســت کــه نیاز هــای مشــتریان را پوشــش، و ب
ایشــان کمــک کنــد. از ایــن رو تحلیــل و ارائــه راهــکار مناســب از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. گام اولیــه بــرای ارائــه یــک راهــکار مناســب، 
تحلیــل دقیــق، شــناخت کامــل روال هــا، نحــوه ی گــردش اطالعــات و ارتباطــات مشــتری می باشــد. از ایــن رو کارشناســان مــا بــا حضــور در کلیــۀ 
مراحــل کار بــه فعالیــت هایــی از قبیــل: بررســی ســاختار ســازمانی، مشــاهده رونــد کار و گــردش اطالعــات، برگــزاری جلســات تحلیــل خواهنــد 
پرداخــت و در نهایــت ایــن فعالیــت هــا موجــب جمــع آوری مســتنداتی خواهــد شــد کــه پــس از پاالیــش بــه طــرح اولیــه تولیــد نرم افــزار تبدیــل 

می شــود.
1.  تحلیل و مستندسازِی توسعۀ وب سایِت رسمِی موسسه اعتماد و اندیشه پویا 

2. تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت نفت و گاز مبینا
3. تحلیل و مستندسازی درگاه جامع دانشگاه شهید بهشتی 

4. تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت باریج اسانس
5. تحلیل و مستندسازی فروشگاه اینترنتی شرکت باریج اسانس

6. تحلیل و مستندسازی اپلیکیشن شرکت باریج اسانس
7. تحلیل و مستندسازی باشگاه مشتریان شرکت باریج اسانس

8. تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت فناوران ترامش
9. تحلیل و مستندسازی وب سایت بهشت متعلق به هیئت الرضا

01. تحلیل و مستندسازی وب سایت انجمن ناشران بین الملل
11. تحلیل و مستندسازی وب سایت شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام
21. تحلیل و مستندسازی اپلیکیشن شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام

31. تحلیل و مستندسازی اپلیکیشن رستوران آقای پیمان نوروزی

 3. ثبت و میزبانی

داده پــرداز بســتری مناســب بــرای پشــتیبانی وب ســایت های pHp و ٬LMTH بانــک اطالعاتــی ٬LQSYM پرتالهــا٬ انجمنهــا و SMCهــای آمــاده نظیــر
٬ObMAM ٬NITELLubv ٬SpOOX ٬bpI ٬bbpHp ٬EkuNpHp SSERpDROw EpYT ELbAvOM بــرروی ســرور های لینوکــس و همینطــور 

ــی REvRES LQS 2000و  ــک اطالعات ــایتهای ٬pSA ٬LMTH .pSJ، 2&1TEN و بان ــه وب س ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــات الزم ب ــاد امکان ایج
ــی وب٬ فراهــم آورده اســت. ــن میزبان ــه ســرویس های پرســرعت و ام ــدوز جهــت ارائ ــر روی ســرورهای وین SSECCA TFOSORCIM ب

ــا  ــود را ب ــه خ ــن٬ دامن ــفارش آنالی ــا س ــد ب ــما می توانی ــاند. ش ــت می رس ــه ثب ــی ب ــود متقاض ــام خ ــه ن ــا را ب ــه دامنه ه ــرداز کلی ــرکت داده پ ش
مشــخصات دلخــواه خــود بــه ثبــت برســانید. البتــه می توانیــد پــس از پــر کــردن فــرم درخواســت٬ از طریــق تلفــن و هماهنگــی بــا بخــش فــروش 

دامنــه خــود را بــه ثبــت برســانید.
1. میزبانی سرور اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
2. میزبانی وب سایت شرکت راه آهن شرقی بنیاد) بن ریل(

3. میزبانی سیستِم فروش بلیط تحت وب شرکت راه آهن شرقی بنیاد )بن ریل(
4. میزبانی وب سایت گروه توسعه اقتصادی تدبیر

5. میزبانی سیستم ماموریت های خارج از کشور گروه توسعه اقتصادی تدبیر
6. میزبانی سیستِم عملکرد مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر

۷. میزبانی وب سایت شرکت ساختمانها و تاسیسات دولتی
8. میزبانی سرور درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران )بستر دسترسی به خدمات الکترونیک دولتی(

9. میزبانی فروشگاه بازاریابی شبکه ای شرکت علم و ثروت پارس
10. میزبانی سرور درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران سازمان فناوری اطالعات ایران

11. میزبانی سرور درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناوری اطالعات ایران
12. میزبانی سرور درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران

13. میزبانی سرور درگاه اطالع رسانی مرکز نما سازمان فناوری اطالعات ایران
14. میزبانی سرور درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی٬ بومی و محتوای شبکه سازمان فناوری اطالعات ایران

15. میزبانی سرور درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران
16. میزبانی سرور درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران

1۷. میزبانی سرور درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای سازمان فناوری اطالعات ایران
18. میزبانی سرور درگاه مرورگر ایرانی ساینا سازمان فناوری اطالعات ایران

19. میزبانی سرور درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناوری اطالعات ایران
20. میزبانی سرور درگاه اطالع رسانی گذر به PV6 سازمان فناوری اطالعات ایران

21. میزبانی سرور درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
22. میزبانی سرور درگاه ارائه خدمات مرکز داده سازمان فناوری اطالعات ایران

23. میزبانی فروشگاه آنالین شرکت بیک صنعت
24. میزبانی فروشگاه آنالین لباس آقای وحید پزشکی

25. میزبانی فروشگاه آنالین شرکت انتشاراتی همراه علم
26. میزبانی اپلیکیشن آپارتمان

2۷. میزبانی فروشگاه اینترنتی موسسه موسیقی آوای باربد
28. میزبانی سیستم فروش بلیط موسسه موسیقی آوای باربد

29. میزبانی فروشگاه اینترنتی شرکت سرزمین سبز پایا
30. میزبانی وب سایت پارس نیپ آقای علیرضا طلوع

31. میزبانی سرور درگاه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک )سازمان فناوری اطالعات ایران(
32. میزبانی وب سایت شرکت ماشین سنگین

33. میزبانی سامانه فروشگاهی خوگر
34. میزبانی وب سایت گروه تالیفی دکتر خلیلی

35. میزبانی فروشگاه آنالین محصوالت تولیپس شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
36. میزبانی وب سایت شرکت رش پارس

3۷. میزبانی اپلیکیشن های شرکت رش پارس 
38. میزبانی سامانه کاریابی و استخدام شرکت ویکی پخش
39. میزبانی اپلیکیشن های شرکت تجارت الکترونیک فام 

40. میزبانی وب سایت خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
41. میزبانی وب سایت شرکت آبادراهان پارس

42. میزبانی وب سایت شرکت نیروگاهی نیروپارسه
43. میزبانی وب سایت شرکت شاربد آدرین

44. میزبانی وب سایت شرکت فرش اشکیون 
45. میزبانی وب سایت تقویم آقای ارشاد اناری

46. میزبانی وب سایت جوش سنتر آقای محمد شرف زاده
4۷. میزبانی وب سایت شرکت ردیاب ایمن گستر شرق

48. میزبانی وب سایت آرایشگاه مانالیا
49. میزبانی وب سایت انجمن فرهنگی هنری زنان ناشر

50. میزبانی وب سایت موسسه نو اندیشان سالمت آویسا 
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51. میزبانی نرم افزار موبایل موسسه نو اندیشان سالمت آویسا 
52. میزبانی وب سایت موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه 

53. میزبانی وب سایت گروه فرا ایمن بسپار 
54. میزبانی وب سایت شرکت تجارت گذرگاه شمالی 

55. میزبانی وب سایت انتشارات راهنمای سفر
56. میزبانی وب سایت شرکت سرزمین کودک ایرانیان 
5۷. میزبانی وب سایت شرکت سرزمین غذای ایرانیان 

58. میزبانی وب سایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا
59. میزبانی وب سایت شرکت درناصنعت مهر

60. میزبانی بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا
61. میزبانی سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان

62. میزبانی وب سایت شرکت بدرسان الکتریک)نمایندگی فروش محصوالت مولینکس ،توشیبا، کروپس و کریو در ایران( 
63. میزبانی وب سایت شرکت بدرتک الکتریک)نمایندگی فروش محصوالت کریو، توشیبا، تک الکتریک و میدیا در ایران( 

64. میزبانی سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه
goic 65. میزبانی وب سایت شرکت

66. میزبانی وب سایت شرکت سپید سیستم خاور میانه
6۷. میزبانی وب سایت شرکت تنوتاس تابان

68. میزبانی وب سایت شرکت مبدل شیمی البرز
69. میزبانی وب سایت مجله الکترونیک شرکت مبلمان اداری محیط آرا

۷0. میزبانی پرتال مدیریت کتاب و فروشگاه کتاب موسسه آموزش عالی آزاد بینش
۷1. میزبانی سامانه آزمون آنالین موسسه آموزش عالی آزاد بینش

۷2. میزبانی وب سایت شرکت هنرچوب ارژن
۷3. میزبانی سامانه صحت اصالت محصول شرکت سرزمین سبز پایا )نمایندگی محصوالت HP در ایران(

۷4. میزبانی  وب سایت اصلِی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه 
۷5. میزبانی  وب سایت شرکت سرمایه گذاری مدبر - وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

۷6. میزبانی  وب سایت شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران - وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
۷۷. میزبانی  وب سایت گروه توسعه انرژی تدبیر - وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

۷8. میزبانی  وب سایت گروه توسعه ساختمان تدبیر- وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
۷9. میزبانی وب سایت شرکت سرمایه گذاری البرز - وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام
80. میزبانی وب سایت شرکت سرمایه گذاری تدبیر - وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

81. میزبانی وب سایت شرکت فناوری نوین دارویی تدبیر - وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

4. پشتیبانی و نگهداری           

زمانیکــه سیســتم نــرم افــزاری ســفارش و تولیــد مــی شــود، ضعــف در پشــتیبانی نــرم افــزار مشــتری را از تصمیــم خــود مایــوس مــی کنــد و لــذا 
مشــتری اعتمــاد بــه نفــس خــود را در انتخــاب یــک نــرم افــزار خــوب از دســت مــی دهــد. یــک نــرم افــزار زمانــی ارزش خریــد را بــاال مــی بــرد 
کــه تیــم پشــتیبانی قــوی در پیــش زمینــه اش باشــد. وجــود تیــم پشــتیبانی قــوی ؛ رضایــت مشــتری را در انتخــاب نــرم افــزار خــودش بــاال مــی 

بــرد. ایــن رضایــت موجــب اعتمــاد بــه نفــس مشــتری مــی شــود.
1. پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وب سایت شرکت همراه اول 

2. پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری IP Planning شرکت همراه اول
3. پشتیبانی و نگهداری سروِر اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس 

4. پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس 

5. پشتیبانی و نگهداری درگاه ملی سازمان فناوری اطالعات ایران
6. پشتیبانی و نگهداری درگاه جامع سازمان فناوری اطالعات ایران

۷. پشتیبانی و نگهداری درگاه پایش جامعه اطالعاتی جمهوری اسالمی ایران سازمان فناوری اطالعات ایران
8. پشتیبانی و نگهداری درگاه ثبت شناسه شی سازمان فناوری اطالعات ایران

9. پشتیبانی و نگهداری درگاه امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران
10. پشتیبانی و نگهداری درگاه اطالع رسانی مرکز نما سازمان فناوری اطالعات ایران

11. پشتیبانی و نگهداری درگاه اداره کل حمایت از توسعه نرم افزارهای کاربردی، بومی و محتوای شبکه سازمان فناوری اطالعات ایران
12. پشتیبانی و نگهداری درگاه دفتر ثبت امضای الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران

13. پشتیبانی و نگهداری درگاه گروه مطالعاتی امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران
14. پشتیبانی و نگهداری درگاه مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای سازمان فناوری اطالعات ایران

15. پشتیبانی و نگهداری درگاه مرورگر ایرانی ساینا سازمان فناوری اطالعات ایران
16. پشتیبانی و نگهداری درگاه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت سازمان فناوری اطالعات ایران

1۷. پشتیبانی و نگهداری درگاه اطالع رسانی گذر به PV6 سازمان فناوری اطالعات ایران
18. پشتیبانی و نگهداری درگاه سامانه جامع پایش اتصال به شبکه ملی اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران

19. پشتیبانی و نگهداری درگاه ارائۀ خدمات مرکز داده سازمان فناوری اطالعات ایران
20. پشتیبانی، نگهداری و مانیتورینگ نرم افزار ارس شرکت نقش اول کیفیت)ناک(

21. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت ساختمانها و تاسیسات دولتی
22. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرسان الکتریک
23. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرتک الکتریک

24. پشتیبانی و نگهداری وب سایت فروشگاه رمینگتون
25. پشتیبانی و نگهداری وب سایِت رسمِی موسسه حقوقی و داوری اعتماد و اندیشه

26. پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
2۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بیک صنعت

28. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت درناصنعت مهر
29. پشتیبانی و نگهداری گرافیک و محتوای وب سایت شرکت همراه اول 

30. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه سهند شرکت همراه اول
31. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه ارس شرکت همراه اول

32. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت دانش شرکت همراه اول
33. پشتیبانی و نگهداری سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام 2016 شرکت همراه اول 

34. پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش گیری جیرینگ 
35. پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ 

36. پشتیبانی و نگهداری درگاه شورای اجرایی فناوری اطالعات ایران)دولت الکترونیکی( سازمان فناوری اطالعات ایران
3۷. پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس

38. پشتیبانی و نگهداری سروِر اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
39. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت همراه علم

40. پشتیبانی و نگهداری وب سایت رسمِی موسسه آموزش عالی آزاد بینش
41. پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزموِن موسسه آموزش عالی آزاد بینش

42. پشتیبانی و نگهداری بخِش وِب سامانۀ فروشگاهی خوگر
43. پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن اندروید سامانۀ فروشگاهی خوگر 
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44. پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن IOS سامانۀ فروشگاهی خوگر 
45. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت درناصنعت مهر

46. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بیک صنعت
4۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرسان الکتریک
48. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرتک الکتریک

49. پشتیبانی و نگهداری وب سایت فروشگاه محصوالت رمینگتون
50. پشتیبانی و نگهداری فروشگاه اینترنتی شرکت سرزمین سبز پایا

51. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت اصلــی شرکت همراه اول
52. پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری IP Planning شرکت همراه اول

53. پشتیبانی و نگهداری سامانه کنترل و مدیریت پروژه سهند شرکت همراه اول
54. پشتیبانی و نگهداری سامانه کنترل و مدیریت پروژه ارس شرکت همراه اول

55. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت دانش شرکت همراه اول
56. پشتیبانی و نگهداری سامانه اطالع رسانی نمایشگاه تلکام 2015 شرکت همراه اول 

5۷. پشتیبانی و نگهداری امنیت اپلیکیشن بازی شرکت علم و ثروت پارس
58. پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ 
59. پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ 

60. پشتیبانی و نگهداری وب سایت رسمِی موسسه آموزش عالی آزاد بینش
61. پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمون های موسسه آموزش عالی آزاد بینش

62. پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن نماطب موسسه آویسا
63. پشتیبانی و نگهداری وب سایت آرایشگاه مانالیا

64. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت درنا صنعت مهر
65. پشتیبانی و نگهداری نسخۀ وب اپلیکیشن شرکت توسعه تجارت الکترونیک فام

66. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرسان الکتریک
6۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرتک الکتریک

68. پشتیبانی و نگهداری وب سایت فروشگاه رمینگتون
69. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت اصلـــی شرکت همراه اول

۷0. پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری IP Planning شرکت همراه اول
۷1. پشتیبانی و نگهداری درگاه »کمیسیون توسعه دولت الکترونیک » سازمان فناوری اطالعات ایران
۷2. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه فاز 5 شبکه رادیویی سهند شرکت همراه اول

۷3. پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
۷4. پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ 

۷5. پشتیبانی و نگهداری اینترنت بانک کارآفرین
۷6. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت ماشین سنگین

۷۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرسان الکتریک 
۷8. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرتک الکتریک 

۷9. پشتیبانی و نگهداری وب سایت فروشگاه محصوالت رمینگتون
80. پشتیبانی و نگهداری وب سایت گروه تالیفی دکتر خلیلی

81. پشتیبانی و نگهداری فروشگاه آنالین محصوالت تولیپس شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
82. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت رش پارس

83. پشتیبانی و نگهداری اپلیکیشن های شرکت رش پارس 
84. پشتیبانی و نگهداری سامانه کاریابی و استخدام شرکت ویکی پخش

85. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت مهندسی و خدمات حفاری سروک کیش
86. پشتیبانی و نگهداری وب سایت گروه توسعه انرژی تدبیر) هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام(

8۷. پشتیبانی و نگهداری بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا
88. پشتیبانی و نگهداری وب سایت هشتمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران  

89. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت اصلـــی شرکت همراه اول
90. پشتیبانی و نگهداری  سامانه نرم افزاری IP Planning شرکت همراه اول

91. پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ
92. پشتیبانی و نگهداری بانک اطالعات دیجیتال حقوقی ایران موسسه اعتماد و اندیشه پویا

93. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرسان الکتریک 
94. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرتک الکتریک 

95. پشتیبانی و نگهداری وب سایت فروشگاه محصوالت رمینگتون
96. پشتیبانی و نگهداری وب سایت موسسه خیریه و قرض الحسنه نورا

9۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت درناصنعت مهر
98. پشتیبانی و نگهداری وب سایت گروه توسعه انرژی تدبیر) هلدینگ ستاد اجرایی فرمان امام(

99. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت اصلـــی شرکت همراه اول
100. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت تبادل اطالعات معاونت عملیات و مدیریت شبکه شرکت همراه اول

101. پشتیبانی و نگهداری سامانه مدیریت و کنترل پروژه فاز 5 شبکه رادیویی سهند شرکت همراه اول
102. پشتیبانی و نگهداری سامانه گزارش ساز جیرینگ 
103. پشتیبانی و نگهداری پرتال اطالع رسانی جیرینگ

104. پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
105. پشتیبانی و نگهداری وب سایت ششمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه شرکت بورس کاالی ایران

106. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرسان الکتریک 
10۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت بدرتک الکتریک 

108. پشتیبانی و نگهداری سیستم گردش وجوه نقد و تسهیالت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگ های تابعه
goic 109. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت

110. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت سپید سیستم خاور میانه
111. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت تنوتاس تابان

112. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت مبدل شیمی البرز
113. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران

114. پشتیبانی و نگهداری فروشگاه اینترنتی شرکت صنایع الکترونیکی ناسیونال ایران
115. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت اصلـــی شرکت همراه اول

116. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
11۷. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت انتشارات پوران پژوهش

118. پشتیبانی و نگهداری پرتال برگزاری آزمون موسسه آموزش عالی آزاد مهستان
119. پشتیبانی و نگهداری پرتال مدیریت کتاب و فروشگاه کتاب موسسه آموزش عالی آزاد بینش

120. پشتیبانی و نگهداری سامانه آزمون آنالین موسسه آموزش عالی آزاد بینش
121. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت مبلمان اداری محیط آرا
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122. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت هنرچوب ارژن
123. پشتیبانی و نگهداری محتوا و گرافیک وب سایت اصلـــی شرکت همراه اول

124. پشتیبانی و نگهداری سامانه نرم افزاری پرتال مدیریت دانش معاونت فنی و مهندسی شرکت همراه اول
125. پشتیبانی و نگهداری سامانه برگزاری آزمون های آنالین موسسه آموزش عالی آزاد مهستان

126. پشتیبانی و نگهداری وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد مهستان 
12۷. پشتیبانی و نگهداری وب سایت انتشارات پوران پژوهش

128. پشتیبانی و نگهداری وب سایت شرکت مبلمان اداری محیط آرا

  ،6          : 

www.Dadehpardaz.com     info@Dadehpardaz.com

(021) 88659468-70 :  (021) 57653


