سوابق شرکت فناوری اطالعات رویان
ضزوت فناوری اطالعات و ارتباطات رویـان ث ٝعٛٙاٖ یه ٚاحذ فٙـبٚر در خزاسبٖ ضٕبِی  ٚثب حٕبیت ٔستمیٓ
" ٔزوش رضذ ٚاحذٞبی فٙبٚر" ثب ٘بْ رسٕی پٛیب پزداساٖ رٚیبٖ در تبریخ  1388/1/8ث ٝضٕبر ٜثجت  3253در ادارٜ
ثجت اسٙبد خزاسبٖ ضٕبِی ثجت ٌزدیذ  ٚپس اس آٖ ثب داضتٗ ٟٔٙذسیٗ جٛاٖ ٔ ٚجزة در حٛس ٜفٙبٚری اطالعبت ٚ
ارتجبطبت  ٚتخصص وبفی در ایٗ سٔی ،ٝٙدر ٔحذٚد ٜسزاسز وطٛر ٔطغ َٛث ٝفعبِیت ثٛد ٜاست.
ایٗ ضزوت عال ٜٚثز ثجت لب٘٘ٛی دارای وّیٔ ٝجٛسٞب ٔی ثبضذ ٔ ٚجٛس فعبِیت صٙفی را اس اتحبدیٔ ٝزثٛط ،ٝعضٛیت
در ٘ظبْ صٙفی رایب٘ ٝای وطٛر  . . . ٚرا ٘یش دریبفت ٕ٘ٛدٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٔٛفك ث ٝثجت ضزوت ثب ضٕبر ٜالتصبدی
 4113 - 5546 -4475در ٘ظبْ ٔبِیبتی وطٛر ٘یش ٌزدیذ ٜاست.
ضزوت فٙبٚری اطالعبت  ٚارتجبطبت رٚیبٖ در س ٝسٔی ٝٙطزاحی ٘زْ افشارٞب ،سیستٓ ٞب  ٚسبٔب٘ٞ ٝبی تحت ٚة /
طزاحی ٚة سبیت  ٚطزاحی  ٚاجزای پزٚصٞ ٜبی ضجى ٚ ٝپطتیجب٘ی سیستٓ ٞبی رایب٘ ٝای ٔطغ َٛث ٝفعبِیت ٔی
ثبضذ و ٝدر سبَ ٞبی ٌذضت ٝطزح ٘ٛیٗ "سبٔب٘ٛٞ ٝضٕٙذ ٔطبٚر ٜتّفٙی خذٔبت رایب٘ ٝای" را ثب ضٕبر ٜتٕبس
 8090001را ٜا٘ذاسی ٕ٘ٛد ٜو ٝایٗ طزح و ٝتحت حٕبیت "ٔزوش رضذ ٚاحذٞبی فٙبٚر جٟبد دا٘طٍبٞی خزاسبٖ
ضٕبِی" است ؛ ٘یش ثزي سریٙی ثزخذٔبت  ٚافتخبرات ایٗ ضزوت ٔی ثبضذ.
ٕٞچٙیٗ سٛاثك ٟٙٔ ٚذسیٗ ٔجزة ٘طبٖ اس تٛإ٘ٙذیٟبی ایٗ ضزوت دارد  ٚرس ٚ ٝٔٚوبرٞبی ا٘جبْ ضذ ٜتٛسط ایٗ
ضزوت ٘یش دِیُ ثز تجزثٔ ٝتخصصیٗ ٟٙٔ ٚذسیٗ آٖ است.
ث ٝعٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛراٞیبثی پزس ُٙضزوت فٙبٚری اطالعبت رٚیبٖ در سبِٟبی ٌذضت ٝث ٝإِپیبدٞبی وطٛری ّٔ ٚی در
رضتٞ ٝبی "ضجى ٚ ٝطزاحی صفحبت ٚة" در وُ وطٛر ٕٞ ٚچٙیٗ وست ٔمبْ ٞبی ٔختّف خصٛصب ٔمبْ اٚ َٚ
ٔذاَ طالی ایٗ ٔسبثمبت  ٚراٞیبثی ث ٝاردٞٚبی ٔسبثمبت جٟب٘ی ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اس آٖ ٔی ثبضٙذ.

برخی از سوابق و روزومه کاری شرکت

پطتیبانی سیستم :
 پطتیجب٘ی سیستٓ ٞبی وبرٌبٞ ٜبی وبٔپیٛتز دا٘طٍب ٜثجٛٙرد
 پطتیجب٘ی سیستٓ ٞبی ادار ٜوُ حُٕ ٘ ٚمُ
 لزارداد پطتیجب٘ی سیستٓ ٞبی وُ ٔذارس ضٟزستبٖ ثجٛٙرد
 را ٜا٘ذاسی سبٔب٘ٛٞ ٝضٕٙذ ٔطبٚر ٜتّفٙی خذٔبت رایب٘ ٝای

پروشه های ضبکه :
ٔ زوش  ITفٙی  ٚحزف ٝای ثجٛٙرد
 ضجى ٝسبختٕبٖ ٔٛلت ثب٘ه تٛسع ٝتعبٖٚ
 پزٚص ٜسبختٕبٖ فٙی ٟٙٔ ٚذسی دا٘طٍب ٜثجٛٙرد
 پزٚس ٜاتبق سزٚر ادار ٜوُ پست
 پزٚص ٜسبختٕبٖ جذیذ ادار ٜپست ضٟزستبٖ جبجزْ
 پزٚص ٜضجى ٝادار ٜوُ را ٚ ٜتزاثزی استبٖ
 پزٚص ٜضجى ٝتزا٘ىی ًٙسبختٕبٖ جذیذ سزپزستی ضعت استبٖ ثب٘ه تٛسع ٝتعبٖٚ
 پزٚص ٜضجى ٝدا٘طٍب ٜعّٕی  ٚوبرثزدی
 پیىزثٙذی تجٟیشات اوتی ٛادار ٜوُ ٔٙبثع طجیعی استبٖ
 پیىزثٙذی تجٟیشات اوتی ٛسزپزستی ضعت استبٖ ثب٘ه تٛسع ٝتعبٖٚ

هاستینگ :
ٔیشثب٘ی ٞبست  ٚدٔٚیٗ ثیص اس ٚ 200ة سبیت در داخُ  ٚخبرج استبٖ ٔب٘ٙذ:
ٔیشثب٘ی وّی ٝسبیت ٞبیی طزاحی ضذ ٜتٛسط ضزوت  ٚعال ٜٚثز آٖ ٔیشثب٘ی سزپزستی ضعت ثب٘ه ّٔی استبٖ،
ٔٛسس ٝآٔٛسضی پٛیصٚ ،ة سبیت فزٙٞ ٚ ًٙٞز خزاسبٖ ضٕبِی ،سبسٔبٖ ثیٕ ٝخذٔبت درٔب٘ی خزاسبٖ رضٛی ،
ضٟزداری ضٟزیبر در استبٖ تٟزاٖ ،دا٘طٍب ٜغیزا٘تفبعی ضٟبة دا٘ص لٓ ،وبرخب٘ ٝپزٞبْ صٙعت ،ضزوت تِٛیذی
پزیٙبسٔ ،جتٕع آٔٛسضی پٛیص ،ضزوت ثّٛرآةٛٔ ،سس ٝفزدای ثٟتزٞ ،یئت فٛتجبَ خزاسبٖ ضٕبِی
 ٚثسیبری اس ضزوت ٞب ٛٔ ٚسسبت خصٛصی دیٍز

طراحی نرم افسارهای کاربردی و طراحی وب سایت :
طزاحی ثیص اس ٚ 50ة سبیت ٘ ٚزْ افشارٞبی وبرثزدی تحت ٚة در داخُ  ٚخبرج استبٖ ٔب٘ٙذ :
استب٘ذاری خزاسبٖ ضٕبِی ،صذا  ٚسیٕبی خزاسبٖ ضٕبِی ،ادار ٜوُ فٙی  ٚحزف ٝای استبٖ ،جٟبد دا٘طٍبٞی
خزاسبٖ ضٕبِیٔ ،زوش تخصصی وٛتبٔ ٜذت جٟبد دا٘طٍبٞی ثجٛٙرد٘ ،زْ افشار وبٔال تحت ٚة آٔٛسش ٔزوش وٛتبٜ
ٔذت جٟبد دا٘طٍبٞی ثجٛٙرد٘ ،زْ افشار وبٔال تحت ٚة رسرٚاسیٕٟٔ ٖٛب٘پذیز جٟبد دا٘طٍبٞی استبٖ٘ ،زْ افشار
وبٔال تحت ٚة ٘طبٖ ادار ٜوُ پست استبٖ ،سیستٓ جستجٛی خ ٖٛسبسٔبٖ ا٘تمبَ خ ،ٖٛسیستٓ جستجٛی
ثیّجٛردٞبی تجّیغبتی وطٛر ٚ ٚة سبیت دفتز تجّیغبتی ٘ٛپی ،اِٚیٗ فزٚضٍب ٜایٙتز٘تی استبٖ  ٚفزٚش ٔحصٛالت
صٙبیع دستی ثصٛرت آ٘الیٗ (ٌّیٓ رٚصیٗ)ٞ ،یئت وٛٙٞٛردی استبٖٞ ،یئت ضٙبی استبٖ ،ثب٘ه جبٔع اطالعبت
ضٟزی ٘ ٚیبسٔٙذیٟبی استبٖ ،دفتز ٘ظبرت  ٚارسیبثی دا٘طٍبٞ ٜبی استبٖ ،وب٘ ٖٛا٘جٕٗ ٞبی اسالٔی ٔ ٚسبجذ
ثجٛٙرد ،آتطٙطب٘ی ضٟزداری ثجٛٙردٚ ،ة سبیت ضخصی عّیزضب حسیٙیٚ ،ة سبیت ضخصی د٘ذا٘پشضه ٔتخصص
دوتز اسذاهلل ساد ،ٜرستٛراٖ اوجز جٛج ،ٝآثٙجبت حسٗ ساد ،ٜضزوت آفطیذ ا٘زصی ،پبیٍب ٜخجزی تحّیّی ٘سیٓ ٘یٛس

دا٘طٍب ٜا٘صبرإِٟذیٌ ،ز ٜٚوٛٙٞٛردی ٕٛٙٞرد ثجٛٙرد ،آٔٛسضٍب ٜسٛاروبری ویٛاٖ ،وبرخب٘٘ ٝطبست ٝخٛض ٝسریٗ،
اتحبدیٔ ٝزغذاراٖ خزاسبٖ ضٕبِی ،وبرخب٘ٔ ٝحصٛالت ضیٕیبیی پتزٚآدراٖ ،پیتشا داریٛش ،ضزوت ثبسرٌب٘ی سب٘یبر
پبرس ویب ،سیستٓ تحت ٚة آٔٛسش ٔجبسی  ٚپٛرتبَ آٔٛسضی رٚیبٖ ،سبٔب٘ ٝجبٔع عٛارض ٘ٛسبسی  ٚضٟزسبسی
ضٟزداری ٞب ،ضزوت ثبسرٌب٘ی سب٘یبر پبرس ویب ،ضزوت ٟٔٙذسی وطبٚرسی تیٛا وٛد ،وبرخب٘ ٝتِٛیذ ٔٛاد غذایی
رسپىت فٛد ،وبرخب٘ ٝثست ٝثٙذی چیه پىس ،فزٚضٍب ٜأذاد ٘جبت ایزاٖ ،فزٚضٍب ٜپٛضبن پت ٔ ٚت ،رٚس٘بٔٝ
اتفبلی ،ٝضزوت ثبسرٌب٘ی درخت طالییٔ ،طبٚر أالن سیجبٔ ،سبثمبت جٟب٘ی وٛراش -فذراسی ٖٛجٛدٚ ٚوٛراش
جٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ ،جٟبد دا٘طٍبٞی خزاسبٖ ضٕبِی ،تبثّ ٛسبس سحٕتىص ،ضزوت تِٛیذی سبختٕب٘ی دایبٖ ف،ْٛ
ٔجّٕبٖ تفضّیِٛ ،اسْ ٚرسضی جشیز ٜفٛتجبَٚ ،ة سبیت  ٚاپّیىیطٗ أالن ثزج طالیی(أالن ٘ ،)0584زْ افشار
ٔٙبثع آثی ضزوت آة ٔٙطم ٝای خزاسبٖ ضٕبِی ،ضٟز ٘بٚنٚ ،ة سبیت تحّیُ ثٛرس  ٚسٟبْ ثٛرسی ٘ت ،اِٚیٗ
سبیت اجزا ٌٛ ٚیٙذٌی خزاسبٖ ضٕبِی (آٚا اجزا)ٔ ،جّٕبٖ تفضّی ،فزٚضٍب ٜایٙتز٘تی جشیز ٜفٛتجبَ ،إِٓبٖ لفُ
و بسیاری از سوابق دیگر در زمینه های طراحی نرم افسار ،تجارت الکترونیک  ،بازاریابی الکترونیک ،
آموزش  ،پصوهص و ....

