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 ...:معرفی اجمالی .1.1
در اصرهنا     28412اه شرمار  بت    1385  محس د در یرا یا  یسار  یشرر  اا مؤرل لیشررت  فیی منیسیری   

تش ر شر ع  ITمحكم در صیع   یهال اا هسف ارداشتن گامین مجم عه از اس  تشكیس  ای . ایاه بت  ری
ك متیایر  اا  یااشرس ته هر یم  یاافزار   چیس ریرانهشررت  شرامل نرم  ی  نم د. د  اخش تخصرصر یاه فعال
انس. ارایه راهکارهای جامع تح   ب، یررا   اازی،  س یرا اه بمر ریرران یارزشررمیس  یهاف مح له  ر ژ ی ظا

ن یاجرای مؤرتیس های فا ر،   شرتیه یازی از ز ز  های تخصصی فعالیتنای شر   میتاشس. ا ،مجازی یرازی
شررررفر  ی     یر م فق  یهراقلره  یالیرس   د را اره یررر   یهرااز تجراره، گرام  یارار مجم عره هم ا ی   ارا ت لره

 دارد.یارم

 
 ... :شرت  مشخصات تعسادی از  ر ژ  های انجام شس  در .1.2

 اجرای سامانه هلث آپ )سامانه مدیریت بر فرآیندهای سالمت محور شرکت آسان پرداخت( .1.2.1
 الکترونیک جریان.اجرای سوپراپ شرکت تجارت  .1.2.2
 اجرای سامانه واقعیت افزوده معرفی خدمات و محصوالت بانک ملی ایران. .1.2.3
 اجرای سامانه موزه مجازی بانک ملی ایران. .1.2.4
 از محیط باز سازی شده کامپیوتری تخت جمشید. VRاجرای عینک سه بعدی   .1.2.5
 امام اصفهان )نقش جهان( دانیم یساز سه بعد هیسامانه شب اجرای .1.2.6
 .نی( به سفارش دانشگاه امام حسطانی)رجم ش یرانیا یوتر یکامپ یسه بعد یباز  نیاول ساخت .1.2.7
 بانك مهر اقتصاد. یابان بانكیت بر بازاریریسامانه هوشمند مد یاده ساز یو پ یطراح .1.2.8
  یكنترل هوشااامند غرا ها  یساااتم نرم افزار ینگ تحت وب سااا یتورینرم افزار مان  یاده سااااز یوپ  یطراح .1.2.9

 ك اصفهان.یمركز كنترل تراف ییراهنما
 اصفهان. یزات )نت( مركز كنترل شهردار یرات تجهیو تعم ینرم افزار نگهدار  یاده ساز یو پ یطراح .1.2.10
 اجرا ی سامانه مکاتبات معاونت گردشگری استان اصفهان. .1.2.11
 .استان اصفهان یمجاز  یسامانه گردشگر  اجرای .1.2.12
 ی مجتمع تجاری فیروزه اصفهان.اجرای سامانه معرف .1.2.13
میراث فرهنگی، صانایع دساتی و گردشاگری اساتان    اجرای ساامانه نرر سانجی و پیگیری شاکایات اداره ک  .1.2.14

 .اصفهان
 هایپرنیک.فروشگاههای زنجیره ای و اجرای اپلیکیشن طراحی، پیاده سازی  .1.2.15
 iOSسامانه واقعیت افزوده کلیسای وانک، تحت سیستم عام  اندروید و  –اجرای اپلیکیشن آوازه  .1.2.16
ساامانه معرفی جاببه های گردشاگری ایران، تحت سایساتم عام  اندروید و   -اجرای اپلیکیشان پار  پدیا  .1.2.17

iOS. 
 اجرای بزرگترین عکس گیگاپیکسلی داخ  سالن دنیا از مسجد شیخ لطف اهلل. .1.2.18
 اصفهان. یمانكاران و مشاوران شركت برق منطقه ایپ یابیارزستم جامع یس یاده ساز یو پ یطراح .1.2.19
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 -پار  یانرژ   یژه اقتصاااادیساااازمان و یها ت پروژهیا رینه ها و مدیاجرای ساااامانه جامع اعتباارات، هز .1.2.20
 ه.یعسلو

 یاقتصااد ژهیساازمان منطقه و  یامور گمرک تیریتوساعه و اساتقرار ساامانه جامع مد د،یتول ،یطراح   ،یتحل .1.2.21
 . هعسلوی –پار    یانرژ 

  یاقتصااد  ژهیساازمان منطقه و  یامور گمرک تیریتوساعه و اساتقرار ساامانه جامع مد د،یتول ،یطراح   ،یتحل .1.2.22
 . بندر ماهشهر

 ژهیساااازمان منطقه و  یامور گمرک  تیریتوساااعه و اساااتقرار ساااامانه جامع مد د،یتول ،یطراح   ،یتحل .1.2.23
 بر المرد .  یانرژ  عیصنا یاقتصاد

 ژهیساااازمان منطقه و  یامور گمرک  تیریتوساااعه و اساااتقرار ساااامانه جامع مد د،یتول ،یطراح   ،یتحل .1.2.24
 . انیپارس یاقتصاد

 : ا و مجموعه های شرکته یکاتالوگ ها ید یو یساز د ادهیپ .1.2.25
 مجتمع فوالد مباركه اصفهان. •
 بوب آهن اصفهان. •
 شهرداری اصفهان •
 دانشگاه صنعتی اصفهان.  •
 هت  عباسی •
 شرکت غیکافود •
 گروه صنعتی نوبر پارت )اصلی ترین تامین کننده تجهیزات ترافیکی ک  کشور(.  •
 ران(یكره در ا یوندایه یآسانسور و پله برق ینده انحصار ینما) مهفخر یگروه صنعت •
 شرکت برق منطقه ای اصفهان. •
 شرکت صنعتی روانکاران )یکی از اصلی ترین تامین کننده رو ن های صنعتی کشور(. •

  .فروش مجتمع مسکونی باوان اصفهان طراحی و پیاده سازی سایت .1.2.26
راث  یطراحی، پیاده سااازی واجرای وب سااایت مدیریت گازرسااانی شاارکت ملی گاز ایران، سااازمان م .1.2.27

تفریحی شاهرداری اصافهان،    -اساتان اصافهان، ساازمان فرهنگی    یو گردشاگر   یع دساتی، صانایفرهنگ
رساتوران زاگر  منطقه آزاد ار ، اصافهان کارت، شارکت نیک اندیش، هت  عباسای، ساخت افزار ایرانیان، 

 ...   و پدیا پار  –رداری غرمهین شه
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 ...:ا   ر ژ  های شرت یاز تارفرما یؤ  تعسادیل .1.3
 .رانیگاز ا یشركت مل .1.3.1
  رکت آسان پرداخت پرشین.ش .1.3.2
 .پار  یانرژ  یاقتصاد ژهیمنطقه و سازمان .1.3.3
 فوالد مباركه اصفهان. مجتمع .1.3.4
 .رانیا یمل  بانک .1.3.5
 شرکت تجارت الکترونیک جریان. .1.3.6
 ار . یصنعت یآزاد تجار  منطقه .1.3.7
 بر المرد.  یانرژ  عیصنا یاقتصاد ژهیو منطقه .1.3.8
 .انیبر پارس  یانرژ  عیصنا یاقتصاد ژهیو منطقه .1.3.9
 .دو شبكه – رانیا یاسالم یجمهور  یمایوس صدا .1.3.10
 اصفهان. یشهردار  .1.3.11
 آهن اصفهان. بوب .1.3.12
 مهر. یاعتبار  یمال موسسه .1.3.13
 استان اصفهان. یوگردشگر  یفرهنگ راثیم سازمان .1.3.14
 سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان. .1.3.15
 شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان. .1.3.16
 .بر المرد  یانرژ  عیصنا یاقتصاد ژهیمنطقه و .1.3.17
 .جنوب انیبر پارس  یانرژ  عیشرکت توسعه صنا .1.3.18
 استان اصفهان. یبرق منطقه ا  شرکت .1.3.19
 سوره.  یهنر  حوزه .1.3.20
 کارت. اصفهان .1.3.21
 .یعباس هت  .1.3.22
 .نیامام حس دانشگاه .1.3.23
 .ایپر نیکه .1.3.24
 .شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه .1.3.25
 اصفهان. یشهردار  كیكنترل تراف  مركز .1.3.26
 خودرنگ. ورزشی – یفرهنگ كانون .1.3.27
 نوبر پارت. یصنعت گروه .1.3.28
 فود. کایغ  شرکت .1.3.29
 صنایع غوب پوریا .1.3.30
 .شیاند  کین  شرکت .1.3.31
 شرکت مسکن زاینده رود اصفهان. .1.3.32
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 .سیبهار ر  شرکت .1.3.33
 اصفهان. یبازرگان اتاق .1.3.34
 ج بهزاد.ه ای حاگروه رستورانهای زنجیر .1.3.35

 


