
   

 

  

 

 هوشمند افـــزار نویــن راهبـــرد 



 
 
 

 

 

  

 اطالعات شرکت

 هوشمند افزار نوین راهبرد    نام شرکت: 

 مسئولیت محدود    نوع شرکت: 

 51536    :شماره ثبت

 411 - 141506    401-1411415    401- 3550401    تلفن تماس:

   www.nessom.ir      وب سایت:

  Info@nessom.ir  ایمیل:آدرس 

این    اوری اطالعات تاسیس گردید.  ــوزه فنـ با رویکردی نوین در ح  ردـن راهبـزار نویـشرکت هوشمند اف

برند نسام شناخته می با  به لطف و شرکت که  شود پیشرفت و پویایی چشمگیر خود در مدت کوتاه را 

دارد؛  متخصص خود  همکاران  سسین توانمند و  مؤحمایت مشتریان ارزشمند خود و به پشتوانه حضور  

های  ترین شرکتای و حرفه  ترینره مجربـدر زم   ام راــنس    اندتوانسته  باری از تجربهکولهمهندسینی که با  

 .  مطرح نمایندوری اطالعات ا ـحوزه فن

سالمتی، طراحی و    –های امنیتی  دازی سیستمـان های نصب و راهام در زمینهــهای تخصصی نسفعالیت

و    های کامیپوتریشبکه  زیرساختهای  های تحت وب، مشاوره و اجرای طرحافزارها و سامانهتولید نرم

های مدیریت آموزش  و طراحی و تولید سامانههای دیتاسنتر، تولید و توسعه تجهیزات هوشمند  پروژه

 آنالین صورت گرفته است.

 دربــاره مـا شرکت  درباره



 
 
 

  

همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات بهینه  

   باشد.های روز دنیا میترین تکنولوژیپیشرفتهمبتنی بر 

در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور  های صورت گرفته  پروژه  کیفی  ارتقاء 

اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما  

می کار  نسباشددر  در  ما  نیام  ــ.  و  آم ـاقتصازهای  ـبا درک شرایط  و  فرهنگی  جامع ـادی،  روز  ه  ــ وزشی 

ایم که ضمن برخورداری  های خود را در راستای طراحی، تولید و توسعه پروژه هایی تدوین کردهسیاست

   های روز بتوانند سهولت کاربری و رضایت مشتری را در پی داشته باشد.از تکنولوژی و فناوری 

 بهره گیریم.نتیجه جربه و تخصصمان برای یافتن بهترین امید است که از ت 

 

 پایبندی به اصول اخالقی در تجارت  ❖

 امانت داری در خصوص اطالعات مشتریان  ❖

 تعهد و احترام به مشتریان  ❖

 حفظ منافع سهامداران و مالکین شرکت  ❖

 شایسته ساالری در جذب کارکنان و متخصصین  ❖

 جامعه و قوانین جمهوری اسالمی پایبندی به حقوق   ❖

 برقراری محیطی سالم و پویا برای کارکنان و متخصصین ❖

 ارتقاء و به روز رسانی تخصص کارکنان  ❖

 وظیفه شناسی و انضباط کاری  ❖

 مـا اهداف

 مورد تایید مـا هایارزش



 
 

 خدمات نرم افزاری تولید، توسعه و پشتیبانی واحد   ❖

،  الـطراحی پرت،  وش مصنوعیـهای مبتنی بر ه الکترونیک، سامانههای مبتنی بر تجارت  سامانه

اپلیکیشن موبایل، طراحی    افزارهای تحت وب، طراحی نرمهای مبتنی بر هوش تجاری،  سامانه 

، طراحی فروشگاه اینترنتی، سئو و بهینه سازی سایت، ارائه خدمات  ،  تمپلیت اختصاصی سایت 

 افزارها خدمات پشتیبانی و نگهداری وب سایت و نرم، هاستینگ

 

 ما های فعالیتحـوزه

 واحد زیرساخت، شبکه و دیتاسنتر  ❖

دیتاسنتر:   بخش  تخصصی  مجازیمجازیراهکارهای  برنامهسازی سرور،  سازی  مجازیها،  سازی 

مجازیذخیره دسکتاپسازها،  پشتیبان مجازی،  سازی  شبکه،  اطالعات،  سازی  بازیابی  و  گیری 

 سازها، طرح تداوم کسب و کار مانیتورینگ دیتاسنتر، ذخیره

امنیت:   و  شبکه  بخش  تخصصی  اطالعات،  راهکارهای  رمزنگاری  اطالعات،  نشت  از  پیشگیری 

اطالعاتی، امنیت تجهیزات و کاربران نهایی، امنیت ایمیل، امنیت درگاه،  های  حفاظت از پایگاه

حفاظت پیشرفته در برابر تهدیدات  افزارهای تحت وب، اعتبارسنجی و احزار هویت،  امنیت نرم

 سایبری، مشاوره و نگهداری 

 

 واحد تولید و توسعه تجهیزات هوشمند  ❖

سازی  های سالمتی، پیادههوشمند کشاورزی، طراحی و تولید گجت هایطراحی تخصصی سیستم 

اشیاء اینترنت  بر  مبتی  هوشمند  تجهیزات  توسعه  سیستم (IOT)و  تخصصی  طراحی  های  ، 

 هوشمند پایش سالمت 



 
 
 

 

 

 

 

 
  

ارتباطی پایدار 
 و باکیفیت

بــدون نیــاز 
به نصب 

زار ــافـرمـن
 جانبی 

 محیط فارسی
 با کاربری آسان

ای کامالً بومی کشور ارائه گردیده است پروژه و آموزشی این محصول که با هدف ارتقاء سطح فرهنگی

ست که بدست متخصصین داخلی  سان برای تمامی گروه وا سی و با کاربری آ های در محیطی کامالً فار

ســـنی تدوین شـــده اســـت. ســـامانه نســـام در ســـرورهای قدرتمند داخلی بارگذاری شـــده اســـت و 

متخصـصـین شـرکت هوشـمند افزار نوین راهبرد با درنرر گرفتن زیرسـاخت و بسـتر اینترنت کشـور 

سعه و ن فراهم آوردهارتباطی پایدار و با کیفیت را برای کاربرا اند. بومی بودن این محصول امکان تو

 رسانی با توجه به شرایط فرهنگی و نیازهای کاربران داخلی را فراهم آورده است.بروز

 

 ژهورــوان پــعن

  های داخلی مابرخی از پروژه

نسام  پلتفرم آنالین  رویدادهای  برگزاری    بومی 

 آمـوزش آنالیـن نســــام 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

حوزه فناوری 
 اطالعات

قدرت گرفته 
از  پلتفرم 

 نسام

دارای کتاب 
 الکترونیکی

ای کامالً بومی کشور ارائه گردیده است پروژه و آموزشی این محصول که با هدف ارتقاء سطح فرهنگی

ست که بدست متخصصین داخلی  سان برای تمامی گروه وا سی و با کاربری آ های در محیطی کامالً فار

ت و ســـنی تدوین شـــده اســـت. ســـامانه نســـام در ســـرورهای قدرتمند داخلی بارگذاری شـــده اســـ

متخصـصـین شـرکت هوشـمند افزار نوین راهبرد با درنرر گرفتن زیرسـاخت و بسـتر اینترنت کشـور 

سعه و ارتباطی پایدار و با کیفیت را برای کاربران فراهم آورده اند. بومی بودن این محصول امکان تو

 رسانی با توجه به شرایط فرهنگی و نیازهای کاربران داخلی را فراهم آورده است.بروز

 نسام آکادمی  ژهورــوان پــعن



 
 
 

 

 
 

 

  

داده و تشــخیص  بصــورت هوشــمند را دمانور، رطوبت و قادر اســت شــاخص های محیطی این ســامانه 

سرمایشیعمل سیستم گرمایشی،  شرایط  و ... را مدیریت نماید. گرهای محیطی مانند  شما می توانید 

را برای ســــامانه تعریف نمایید تا در صـــورتیکه نور، رطوبت و دمای محیط ت ییر خود محیطی مطلوب 

ای به ســامانه بصــورت لحره. ســامانه بنحوی هوشــمند به کنترل و ایجاد شــرایط مطلوب بپردازد ،یافت

شاخص شما، پردازدهای جوی میخوانش  شرایط مدنرر  صورت تمایز با  شنایی،  و در  ستم های رو سی

 .نمایدمی شرایط مطلوب شما تنریم رای رطوبت دهی و گرمایشی )برودتی( محیط را ب

 نرارت و مدیریت از طریق وب

 قابلیت افزودن دستگاه های 

 در پنل مدیریتی مدیریت چندین محیط و دستگاه

م شـــرایط جوی برای محیط هایی همننین اتاق ســـرور، گلخانه، این ســــامانه با قابلیت پویش و تنری

 شاخص های محیطی ه هوشمند پایش ـان ـامـس ژهورــوان پــعن

 تشخیص
دما، رطوبت و  

 نور محیط

کنترل 
هوشمند 

دما، رطوبت 
 و نور

 مدیریت

 تحت وب 



 
 
 

 

 

 

 
  

محصول   سورت
دی  ـــــدر رون

 بهداشتی

درجه بندی 
دقیق 

 محصوالت

صرفه اقتصادی 
 تولیدکنندگان

ای را برای کشور به باشد که ارزآوری عمدهیکی از اقالم مهم صادراتی کشور محصوالت کشاورزی می

المللی اخذ اســـتانداردهای بهداشـــتی و دنبال دارد. مهمترین مســـئله برای کســــب بازارهای بین

آوری و نیز انتقال مشــکالت مربوط به عدم بهداشــت در حین جمع .های معتبر ســالمت اســتگواهینامه

 بازارها برای ارائه مستقیم محصول توسط تولیدکنندگان شده است. سهمنامناسب آنها سبب کاهش 

کمی محصول منتهی  و یافته به مرغوبیت کیفی پسند محصول سورتکیفیت، ماندگاری و ظاهر مشتری

کننده بازارهای بیشتر و ارزش مالی افزونتری را به تولیدکننده و عرضهامکان کسب  شود و متعاقباًمی

 دهد.اختصاص می

 

 دستگـاه سـورتــر هوشـمنـد  ژهورــوان پــعن
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 شرکت اعضای کلیدی

مدیـر عامــل حسن جعفــری

Virtualization-Cisco-Mikrotik:   مهارت های تخصصی•

و نرـارتی مدیر فنی شرکت سازمند سیستم یئنی، مدیر پروژه سیسـتم های حفـاظتی:   سوابق اجرایی•
تن کـولیس، بـتن آذران، بـ)شرکت های هواسان و رنگسازی تالش، مسئول فنـی پروژه هـای شـبکه در 

تبریـز، 5، آسیا روان، نمایندگی کلوچه نادری، دقیق تـراش AKAخاوران، ماسه شوئی امامیه، شرکت 
وری ، مدیر پروژه نـرم افـزاری شـرکت آذرپـال، مسـئول فنـی پـروژه فیبـر نـ(تحلیل ارقام تدبیرگران

کارخانه فوالد میانه

مدیـر فنــی حسین بهین فراز

و Laravelمـورک یفر،  MySqlو پایگاه داده phpنویسی تحت وب با زبانبرنامه:   مهارت های تخصصی•
فریمورک، 3Bootstrapوفریمورک Magento ،CSS3و نرم افزار Zendفریمورک،  MVCمتودولوژی

tensorflowوkeras  ،HTML،JavaScript  ،jQuery،python  ، سیسـتم کنتـرل ورژنSVN وGIT  ،
هـای هـوش سیسـتم، متن کـاویهای داده کاوی وسیستم،  scrumو متد agileمدیریت پروژه چابک

ــقوعی ونمصــ ــادگیری عمی ــبیهسیســتم، ی ــای ش ــاوی ه ــاز داده ک ــاری ،  rapidminer, wekaس معم
های تجارت الکترونیکسیستم

هیل مدیر نرم افزاری شرکت فناوری های آینده مبین، عضو واحد تحقیق و توسعه تس:سوابق اجرایی
کارگاه الموت موسسه عاشـورا، مـدیرفنی و برنامـه نویس ITگستر، مدیر فنی ابر دانش قرآنی، نیروی 

شـتیبانی ارشد سازمند سیستم یئنی، کارشـنا  شـبکه شـرکت رهنمـون ارتباطـات تبریـز، مسـئول پ
وژه هــای نــرم افــزاری ، اجــرای پر(ص)خــدمات فنــاوری اطالعــات موسســه آمــوزش عــالی نبــی اکــرم 

( هرهشناسایی چهره سهره، تشخیص چهره سهره، پـالک خـوان سـ)سامانه های مبتنی بر هوش مصنوعی 
اینترنتی نرم افزار موبایل و تحت وب خرید بلیط کرج گشت، سامانه مدیریت پذیرندگان آذرپال، بازار

(yenishop.ir ،tashil.com قسمتmulti-vendor ،coulisseco.com ) سـامانه آمـوزش الکترونیکـی
grammatica.ir سایت های شخصی ،(amirdaryani.com ،ssyeni.com ،mobinifa.com )



 
 
 

 

              

    

مدیر بخش شبکه و دیتـا سنتـر اشکان سلیمانی فخر

- Virtualization:   مهارت های تخصصی• Cloud Master - Data Center - Infrastructure Design 

Implement & Design Software Define Solutions (Cisco & VMware)                                   

موسسـه آمـوزش عـالی )در  Veeam Backup and Replicationطراحی و پیاده سازی:  سوابق اجرایی•
در شرکت بازرگانی درنـگ، Remote desktop Server 2019پیاده سازی ( AKAچرخ نیلوفری، شرکت  
 Tuningو  Load Balancingسـازی بسـتر مایکروسـافت و شـبکه رادیـوئی جهـت مشاوره جهـت بهینـه

نماینـدگی کلوچـه نـادری )در VPN Serverکمیته امداد امام خمینی، راه اندازی فایروال میکروتیـک و 
در کارخانـه Domainو VMwareراه انـدازی مجازی سـازی ( تبریز، شرکت آسیا روان، کارخانه کـولیس

در کارخانه داروسازی شهید قاضی، پیاده سازی مجازی سـازی EMCنوشابه زمزم، راه اندازی ذخیره ساز 
اداره برق تبریـز، طراحـی و راه انـدازی Skype for Businessو میکروتیک آموزشگاه البرز، راه اندازی 

VMware NSX برایDatacenter CANADA ،و تدریس آنالین این محصول برای ادمـین آن در کانـادا
ــدریس دوره  ــز، ت ــی تبری ــاخت اداره دارای ــرورها و زیرس ــازی س ــی و پیاده س و VMware vcpطراح

VMware Horizon در آموزشگاه هدف شیراز، تدریسCCNP در آموزشگاه البرز، تـدریس خصوصـی
سیسکو به ادمین های اداره دارایی تبریز

مدیر بخش تولید و توسعه تجهیزات هوشمند رضا بهیـن فـراز

طراحی و ساخت انواع ربات، طراحی و ساخت انواع دستگاه های صنعتی، طراحی:  مهارت های تخصصی•
سیستم های الکترونیکی قابل استفاده در حوزه پزشکی

مدیر کنترل کیفی آذر سیم ماهان، مدیر بخش الکترونیک مبینا:   سوابق اجرایی•



 
 
 

 

 

 اطالعات تماس
ــــــدفت ــــــر مرکـ خیابان ارک جدید  -تبریز زی: ـ

 بعــد ات تطــاال اــابطــات  بــ   ـــــــ ــ  ارت 
 4واحــد  -ابطــ   ــوم - اخت ــان آر ـیس

 تلفن:

33329953 (1 44)  

 415 11  914 ( 441)  

   469  15  914 ( 421)  

www.nessom.ir 

 تماس با ما


