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 شرکت معرفی

 توسـعه و فنـاوری امین پـردازش نام شرکت

 
 سهامی خاص  نوع شرکت

 1397شهریور  15 تاسیستاریخ 

 www.amin-pardazesh.ir وبسایت

  28427276 – 021 تلفن تماس

 28427276 – 021 فکس

 Info@amin-pardazesh.ir آدرس ایمیل

 شرکت توسعه و فناوری امین پردازشلینکدین:  aminpardazesh.ir@اینستاگرام:  شبکه اجتماعی

 ، مرکز رشد دانشگاه شاهد99فروردین ، کوچه شهدای ژاندارمری، پ 12تهران، خ انقالب، خ  آدرس

 تهران، میدان ونک ، خیابان مالصدرا،ساختمان سحر
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https://www.linkedin.com/company/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4/
https://www.linkedin.com/company/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4/
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 بیانیه ماموریت

 :درباره شرکت
با دو استارتاپ "هزاردارو و تاسیس شد. این شرکت  ۱۳۹۷پردازش در سال  نیام یشرکت توسعه و فناور 

 ای شد. شد و مدتی بعد عضو سازمان نظام صنفی رایانه مرکز رشد دانشگاه شاهد"پلتفرم آموزشی ثانی " وارد 
با استارتاپ پلتفرم آموزشی ثانی  99با استارتاپ هزاردارو و در سال  98عضویت بعنوان شرکت خالق در سال 

 صورت گرفت. 
ه محصوالت خود در تالش است با  ارائه خدمات مبتنی بر تحت وب و اپلیکیشن و این شرکت در کنار توسع

ها و کسب و کارهای نوپا بمنظور توسعه و رشد کسب و کارشان بهینه سازی وب دستیاری برای  استارتاپ
 باشد. می

 
 

 اهداف و ماموریت:
 باشد:زیر میاهداف شرکت توسعه و فناوری امین پردازش موارد 

 ارائه خدمات مبتنی بر وب و اپلیکیشن به کسب و کارها 
 ارائه خدمات مبتنی بر محتوا و بهینه سازی وب 
 ارائه خدمات مبتنی بر بازاریابی دیجیتال 
 نویسی و بیزینس پلن به کسب و کارهای نوپاارائه طرح 
 ارائه مشاوره به کسب و کارهای نوپا 
  کارهای نوپاارائه مشاوره فنی به کسب و 

 ماموریت :
باتوجه به توسعه کسب و کارها در فضای مجازی و آنالین و تمایل صنایع به حضور در این فضا، به همین 

ها نو در شرکت توسعه و فناوری امین پردازش  با ارائه راهکارهایی نوین و به روز به کسب و کارها و ایده
 ب و کارها در فضای آنالین شود. ها و کسساز رشد ایدهتالش است تا مسیر توسعه را هموار کرده و زمینه

گیری ارائه خدمات باکیفیت مبتنی بر وب امری است که پیوسته شرکت توسعه و فناوری امین پردازش با بهره
 آورد.از کارشناسان و متخصصان زبده و دانش روز ، رضایت حداکثری مشتریان خود را بهمراه می

سازی باشد، لذا پیادههای ناب میسازی ایدهپردازی و پیادهمند به ایدهاز آنجا که این شرکت وزین عالقه
های نو با هدف تسهیل در فرآیند خدمت ، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای اقشار جامعه را بعنوان ایده

 داند.ماموریت اصلی خود می
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 هاچشم انداز و ارزش

 :هاها و ویژگیارزش
 

هاي خدمات فناوري اي توانمند و پيشرو در حوزهبه عنوان مجموعه فناوری امین پردازشتوسعه و شرکت 
اطالعات و ارتباطات و با تکيه بر دانش و تخصص توان کارشناسي خود ، پا به عرصه فعاليت نهاد تا بتواند با 

اي را به مشتريان خود سرلوحه قراردادن "رقابت سالم"، "مشتري مداري" و "تحول و نوآوري" خدمات ارزنده
 :با خصوصيات زير مي باشد ماارائه نمايد. از اين رو، چشم انداز 

 
 ارائه خدمات فناوري اطالعات با باالترين کيفيت ممکن و با استفاده از فناوري هاي نوين؛ 
 تبديل شدن به يک برند معتبر در زمينه ارائه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات؛ 
 اجرای کسب و کارهای نوپا؛شرکت معتبر و فعال در خصوص مشاوره و  تبديل شدن به يک 
  تعامل با ساير شرکت هاي همکار در حوزه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات با هدف گسترش فرهنگ

 مشتري مداري و توسعه و بهبود بازار.
 های خودطراحی راهکارهای نوین با تکیه بر شایستگی 
 های گوناگونپروژه یساز  نهیو ارائه طرح تا اجرا و  به یامکان سنج 
 حوزه  های برتر درفارغ التحصیالن دانشگاهجذب  یبرا یز یربرنامهICT 
 کمک به رشد و توسعه کسب و کارهای نوپا 
  شرکت برتر دانش بنیان در حوزه  5تبدیل شدن بهICT 
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 تاریخچه، رشد و توسعه

 :)سال اول( 97 سال
دو ایده هزاردارو و ثانی شکل گرفت . در ابتدا برای این دو ایده بیزینس پلن و بیزنس  97در اردیبهشت سال 

مدل تدوین شد و در خردادماه همان سال بمنظور شرکت در نمایشگاه الکامپ سایتی جهت معرفی "هزاردارو 
وستر و تراکت در اختیار بازدیدکنندگان ثانی با نرم افزار گرافیکی طراحی شد به همین منظور پ پیپروتوتا" و 

 قرار گرفت. 
سازی پلتفرم پس از اتمام نمایشگاه به فاصله دو هفته بعد ، جلساتی با آموزش شرکت نفت بمنظور پیاده

آموزشی ثانی داشتیم که منجر به طراحی اپلیکیشن اندروید با ظاهری متفاوت و مطابق با نیاز پرسنل و 
ه و فناوری امین پردازش شد. متاسفانه جلسات ما با شرکت نفت به نتیجه مطلوب همچنین ثبت شرکت توسع

های مختلف اعم از هایی که با سازماننرسید و تیم بازاریابی شرکت امین پردازش بطور پیوسته با نامه نگاری
حیط زیست ای رفاه ، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ، سازمان حفاظت از مشرکت ملی گاز، فروشگاه زنجیره

، راه آهن جمهوری اسالمی ، شرکت مس ایران ،مرکز آمار ایران ،دانشگاه شهید بهشتی شده بود جلساتی با 
ای مناسب های ذکر شده تعیین و برگزار شد که بدلیل عدم چارچوب و برنامهکارشناسان آموزش تمامی سازمان

ت اخد نشد. به موازات این جلسات نرم و منسجم برای آموزش ضمن خدمت پرسنل ، نتایج مطلوب از جلسا
هزاردارو آماده عرضه به بازار شد اما بدلیل نامه نگاریهایی که با سازمان غذا و دارو انجام  iosافزار اندروید و 

 های اجرایی صورت گرفت. گرفت شروع کار با اختالالت و موانع از سوی دستگاه
پردازش بدلیل آنکه از سرمایه شخصی برای پیشرفت شرکت شرکت توسعه و فناوری امین  97در پایان سال 

هایی کوتاه مدت گرفته تا ضمن ایجاد درآمد در شرکت ، پرداخت استفاده میکرده تصمیم برآن گرفت که پروژه
حقوق به کارمندان کلیدی و اصلی شرکت به تعویق نیفتد لذا در پایان این سال با پروژه مشاورالین تصمیم 

 را در آورد.خود را به  اج
 

 :)سال دوم ( 98سال 
با شرکت در نمایشگاه اینوتکس شروع شد که موجب دیده شدن پلتفرم آموزشی ثانی شده و  98سال 

ها و در سال گذشته با آنها جلسه داشتیم ترغیب شدند با دقت و ظرافت بیشتری کارشناسانی که در سازمان
 به ثانی توجه کنند. 

شدن استارتاپ هزاردارو شد. همچنین های آفتابی موجب بهتر دیده مصاحبه با برنامه تلویزیونی شب
های مختلفی که از مدیرعامل شرکت در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف منتشر میشد ، موجب مصاحبه

 برندسازی و آگاهی مشتریان از برند محصوالت شرکت شده بود. 
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موجب برندسازی  21با شرکت در نمایشگاه الکامپ و مصاحبه از تیم هزاردارو و پخش آن در خبر  98سال در 
بهتر این استارتاپ شد. ضمن آنکه در این سال با اخذ پروژه های طراحی سایت گردش درآمدی را در شرکت 

 افزایش دادیم. 
ئولیت اجتماعی است اتفاقی خوبی برای شرکت جایزه ملی آرمان برتر بعنوان یکی از شرکت هایی که دارای مس

 ما رقم خورد.
 و با ظهور کرونا تصمیم برآن گرفتیم که پلتفرم ثانی را برای مدارس و دانش آموزان بکارگیریم  98در پایان سال 

نرم افزار هم با سلیقه جامعه  UIبه همین منظور فلوچارتی طراحی و الگوریتم های آن تغییر یافت ضمن آنکه 
 دف تغییر یافت.  ه

 :)سال سوم ( 99سال 
 سال پرباری برای شرکت توسعه و فناوری امین پردازش بود. که به اختصار در زیر لیست شده است: 99سال 
  کسب عنوان خالق 
 جذب نیروی برنامه نویسی 
 جذب کارآموز 
 انتشار نسخه صفر ثانی 
 تغییر مدل کسب و کار هزاردارو 
  ای مرتبط با سئو طراحی سایتقرارداد پروژه ه 10بیش از 
  میلیون تومانی از صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح کرونا پالس 50اخذ وام 
 شرکت در نمایشگاه شهر هوشمند 
 های همکار بمنظور توسعه بازار . شرکت هایی از قبیل همکالس که در حوزه آموزش همکاری باشرکت

 با شرکت ما فیلد مشترک دارند.
 برای کسب و کار جدید ایده پردازی جدید 
 جلسات با سرمایه گذاران 
 جلسات با مدارس جهت فروش محصول 
 فروش محصول ثانی در مدارس 
 تست محصول در مدارس 
 جذب ده داروخانه برای عضویت فعال در هزاردارو 
 مصاحبه با اعضای اصلی شرکت در روزنامه جام جم 
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 محصوالت شرکت

 هــــزاردارو

 پل ارتباطی میان داروخانه و مشتریان

 )محصول خالق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری(

 

ها با عضویت در آن باشد. در این سامانه چندفروشندگی داروخانهیک سامانه ارتباطی میان داروخانه و مشتریان میهزاردارو 
توانند با آپلود تصویر نسخه خود در سامانه و ای خود را به مشتریان بفروشند. همچنین مشتریان میتوانند محصوالت غیرنسخهمی

 ای مطلع شوند. موجود بودن داروهای نسخهارسال آن برای داروخانه مورد نظر از 
 باشد.ای بدلیل منع قانونی امکان پذیر نمیپذیرد و ارسال اقالم غیرنسخهای توسط هزاردارو انجام میارسال برای اقالم غیرنسخه

 
 تاریخچه تولد هزاردارو

 
های آنالین شکل گرفت. در ابتدا این ایده باتوجه به نیاز جامعه مبنبی بر عدم وجود داروخانه 1397هزاردارو در سال 

نظیر مردم از این ایده بصورت یک سایت النچ شد و در نمایشگاه الکامپ حضور یافت. در این نمایشگاه با استقبال بی
و تغییر  iosکافه بازار و اناردونی منتشر شد که بدلیل موانع موجود مواجه شد. پس از مدتی اپلیکیشن هزاردارو در 

مدل کسب و کار هزاردارو تصمیم برآن شد که این استارتاپ در قالب سایت چند فروشندگی در دسترس مشتریان و 
 ها قرار گیرد. داروخانه

 باشد. می %51تا بوده و میزان تعامل مشتریان با سایت باالی  1500میزان کلیک ماهیانه این سایت در ماه به بیش از 
داروخانه در سامانه عضو هستند باتوجه به اینکه فرهنگسازی این مقوله که متصدیان داروخانه به  10تاکنون نزدیک 

داروخانه  10ایم با ردارو باشد سخت بوده لذا تاکنون توانستهازای هر نوتیف پاسخگوی مشتریان و پشتیبانی هزا
 بصورت بالقوه و بالفعل همکاری داشته باشیم.

 دستاوردهای این استارتاپ از هنگام تولد تاکنون عبارتست از :
های الکامپ و اینوتکسشرکت در نمایشگاه 
مصاحبه در برنامه شب آفتابی 
مصاحبه در اخبار سراسری 
 خبرگزاری جام جممصاحبه در 
...چاپ مصاحبه در شنبه مگ ،کلیک و 
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 تصاویر محصول



  
 

9 

 

 توسـعه و فنـاوری امین پـردازش

 

021-28427276 

info@amin-pardazesh.ir 

 توسـعه و فنـاوری امین پـردازش

www.amin-pardazesh.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیر باشد که تمامی امکاناتی که در مدرسه موجود هست در قالب اپلیکیشن امکانافزار تحت وب میپلتفرم آموزشی ثانی یک نرم 
 باشد. امکانات پایه این پلتفرم عبارتند از :می

 
 دسترسی سه پنل برای مدیر، مدرس و دانش آموز 
 سه امکان ثبت نام "معلم "،"دانش آموزان "، "دروس "،"کالس "،"پایه " و ادمین توسط مدر 
 امکان ثبت دروس ، محتوا، تکلیف و آزمون توسط مدرس 
 امکان ثبت تکلیف توسط مدرس 
 امکان ثبت آزمون توسط مدرس 
 ها توسط مدرسه امکان ثبت اخبار و اطالعیه 
 امکان شرکت در آزمون ها توسط دانش آموزان 
 امکان بارگزاری تکالیف توسط دانش آموزان 
  آموزانامکان مشاهده دوره توسط دانش 
 امکان مشاهده وضعیت دانش آموزان توسط مدرس و مدرسه 
 امکان گزارشگیری وضعیت دانش آموزان توسط مدرسه و مدرس 
 نیپنل والد 
 نی، دانش آموزان و معلم یو کار  یلیاز روند تحص یمشاهده گزارش 
 یده ازیامت ستمیس 
 درس نامه 

 
 تاریخچه ثانی :

 International“ای توسط خانم صمدی  در ژورنال انگلیسی هشی و چاپ مقالهبه دنبال یک طرح پژو 1397ثانی در سال 
Journal of Mobile Learning and Organisation بوجود آمد . در ابتدا این سیستم برای آموزش ضمن خدمت کارمندان "

ز مدارس به چنین سیستمی بیش سازمتن ها و نهادها طراحی شده بود که پس از نیازسنجی و ارزیابی دقیق متوجه شدیم که نیا
 شود لذا به طراحی مجدد آن پرداختیم که شهریورماه نسخه صفر این نرم افزار منتشر شد. از پیش حس می

 شرکت توسعه و فناوری امین پردازش توانسته است با این نرم افزار کسب خالق بودن را بدست آورد. 
 
 

 محصوالت شرکت

 پلتفرم آموزشی ثانی 
 مدرسه همیشه همراه شماست

 )محصول خالق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری(
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 :1397لیست فعالیت های پروژه ثانی از سال 
همانطور که گفتیم ؛ در ابتدا پلتفرم اموزشی ثانی ، مطابق با نیاز های آموزشی سازمان ها طراحی و به بسیاری از سازمان ها 

ارائه شد اما با گذشت زمان تصمیم بر تغییر در طراحی نرم افزار برای اجراء در تمامی مکان های آموزشی از جمله مدارس و 
بدین شرح  1400تا سال  99ه روند فعالیت های  شرکت در خصوص پلتفرم اموزشی ثانی از سال دانشگاه ها گرفته شد . در ادام

 است : 
  (1397 -اجراء  –آموزش وزارت نفت )شرکت در جلسات هم اندیشی ، طراحی محصول و تست نرم افزار 
 (1397-آموزش فروشگاه های رفاه )تست نرم افزار 
 (1397-آموزش بانک دی )تست نرم افزار 
 (1398 -موزش بانک  انصار )تست نرم افزار آ 
  (1398 -محیط زیست )تست نرم افزار 
  (1398 -راه آهن )تست نرم افزار 
  (1398 -دانشگاه شاهد )تست نرم افزار و جلسات فروش 
  (1399خرداد  – 1398تغییر در طراحی و پلن نرم افزار )دی 
  (1399بندرعباس ) –شیراز  –فروش به مدارس تهران 
 (1399فق همکاری با شرکت های همکالس و اسکای روم )توا 
 ( 1399ارائه نرم افزار به مدارس سازمانی) 
 ( 1399شرکت در نمایشگاه شهر هوشمند) 
 ( 1399ارائه نرم افزار به مجموعه رزمندگان) 
 ( 1400مصاحبه روزنامه جام جم درباره نرم افزار ثانی) 
 (1400ها ) بازاریابی نرم افزار برای مدارس و دانشگاه 
  (1400شیراز و... ) –مشهد  –فروش نرم افزار به مدارس استان تهران 
 ( 1400مصاحبه با بنیان گذاران ثانی در شبکه ایران کاال) 

 
 

 
 :توسعه نرم افزار به یک محصول دانش بنیان 

هم اکنون یک پالگین توسط تیم توسعه نرم افزار پلتفرم آموزشی ثانی در حال طراحی می باشد که بر اساس دانش نوین هوش مصنوعی 
می باشد . وظیفه این پالگین مشاوره هوشمند می باشد و افراد می توانند گزارشات روند تحصیلی خود را به صورت هوشمند و به صورت 

مقایسه نمایند و در نهایت نرم افزار با توجه به مقایسه صورت گرفته بین وضعیت تحصیلی فرد با دیگر افراد  فردی و گروهی مشاهده و
 یک مجموعه آموزشی ، آنگاه به صورت هوشمند مشاوره تحصیلی ارائه می نماید . 
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 تصاویر و کاتالوگ محصول
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 دانلود فیلم محصول
 

 فیلم و کاتالوگ محصول

https://saani.org/wp-content/uploads/2021/04/Saani_Medium-quality.mp4
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 شروعتاریخ  کارفرما عنوان پروژه
مدت 
 زمان

 توضیحات
 لینک 

سایت مسجد 
 امام علی )ع(

مسجد امام 
 علی )ع(

 ماه1 17/09/1400
وبسایت + طراحی 

 پشتیبانی
https://emamali-msq.com 

 در حال طراحی

طراحی سایت 
 شهدافزون

شرکت 
شهدافزون 

 طعام
 طراحی سایت  ماه1 10/9/1400

https://shahdafzoon.ir/ 

طراحی سایت 
 بونروست

شرکت 
 بونروست

 طراحی سایت  ماه 1 13/8/1400
http://bonroast.com/ 

طراحی سایت 
 رخنه

 طراحی سایت ماه1 17/7/1400 رخنه
https://rekhne.com/ 

سایت خیریه 
 کریمانه

 طراحی سایت  ماه1 15/7/1400 خیریه کریمانه
https://karimane.ir/ 

سایت موسسه 
 حساب داری

داراحساب 
 ایرانیان

 طراحی سایت  ماه1 23/6/1400
https://darahesab.com/ 

سایت حمل و 
 نقل دریایی

 طراحی سایت  ماه1 30/5/1400 رین مهردآ
https://rahavraneadriyanmehr.com/ 

 ماه1 29/4/1400 فریلنسر  سایت فریلنسر
طراحی سایت+ 

 پشتیبانی
freelancer-job.ir/ 

سایت 
 سارینادی

 سال 1 27/3/1400 سارینادی
طراحی سایت+ 
 پشتیبانی + سئو

Sarinaday.com 

 ماه 1 25/02/1400 کاالبوک سایت کاالبوک
طراحی سایت + 

 پشتیبانی
Kalabook.com 

 /pro.freelancer-job.ir طراحی سایت  ماه 1 23/1/1400 گوشتینو سایت گوشتینو

سایت مرکز 
توسعه 

مهندسی و 
فناوری مدیریت 
دانشگاه خواجه 
صنعتی خواجه 

 نصیر

مرکز توسعه 
 مهندسی

 ماه 12 21/10/99

طراحی سایت ، 
پشتیبانی و 

بروزرسانی ، شبکه 
 های اجتماعی و ...

Cedmt.kntu.ac.ir 

پشتیبانی 
سایت رازی 

24 
 روز 7 20/9/99 بیمه رازی

رفع خطاها،به 
ها روزرسانی پالگین

های ، نصب پالگین
 جدید

Razi24.ir 

 هافهرست پروژه
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طراحی سایت 
انتشارات 

 ویان

انتشارات 
 ویان

 روز 10 25/10/99
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

https://vianbook.ir/ 

طراحی سایت 
و سئوی 

 سایت 

رکا طب آ
 روهام

 سال 1 17/8/99
طراحی سایت ، 
 تولید محتوا ، سئو

atrmed.com 

سوشال 
 مارکتینگ 

طالفروشی 
 سلیمانی

 ماه 6 18/9/99
توسعه و رشد 

 سوشال مارکتینگ
@soleymani 

 سئو
موسسه 

 حقوقی صدرا
 ماه 6 10/8/99

سئوی فنی ، سئوی 
داخلی و سئوی 

 خارجی

https://sadrains.ir/ 

طراحی سایت 
سئو و تولید ،

 محتوا
Imobo 12/9/99 2 سال 

سئوی فنی ، سئوی 
داخلی ، سئوی 
خارجی ، تولید 

 محتوا

Imobo 

 هفته 2 5/7/99 نوراز طراحی سایت 
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

Noraz.ir 

 هفته 2 12/6/99 متریکس طراحی سایت 
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

Meritx.me 

طراحی سایت 
 ، سئو

سنگ 
 زادهملک

 سال 1 17/6/99

سئوی فنی ، سئوی 
داخلی ، سئوی 
خارجی ، تولید 

 محتوا

Malekzadehstone.com 

 طراحی سایت
جام جم 

 باتری
 هفته 1  13/4/99

طراحی سایت 
سازی ،شخصی

 قالب

http://jamejambattery.ir/ 

 هفته 3 25/4/99 ریمو گالری طراحی سایت
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

Rimugallery.com 

 ماه 3 17/10/98 یوگان سئو

سئوی فنی ، سئوی 
داخلی ، سئوی 
خارجی ، تولید 

 محتوا

https://yogan.ir/ 

 ماه  1 16/12/98 رشد طراحی سایت
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
Roshd.com 
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قالب، پالگین 
 نویسی

 هفته2 2/5/99 بازتاز طراحی سایت 
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

Baztaz.ir 

 هفته 1 28/4/98 هنرتدریس سایتطراحی 
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

Honaretadris.ir 

 ماه1 18/5/98 کارتن مال طراحی سایت
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

Cartonmall.com 

 طراحی سایت

موسسه 
کیفیت و 

وری بهره
 پارسیان

 ماه 1 11/7/99
طراحی سایت 

سازی ،شخصی
 قالب

http://pqprc.ac.ir/ 

طراحی سایت 
 و اپلیکیشن

 ماه6 2/12/97 مشاوالین
طراحی اپ اندروید 

 و طراحی سایت
Moshaverline.com 

طراحی 
 اپلیکیشن

جزیره زبان 
 منوچهرزاده

 ماه 3 5/7/97
طراحی اپلیکیشن 

 اندروید
- 

 طراحی سایت هفته 1 99 /1/ 20 دکتر فخرایی  طراحی سایت
http://drfakhraie.com/ 

 طراحی سایت
نیک الیاف 

 کردستان
 طراحی وب ماه 1 3/10/98

http://nikalyaf.com/ 

 طراحی وب ماه 1 5/8/98 دارامون طراحی سایت
Daramoon.ir 

طراحی سایت 
، سئو و 
 پشتیبانی

 ماه 5 10/12/98 میست ایران
طراحی وب ، سئو ، 

 پشتیبانی

Mistiran.com 

طراحی سایت 
، سئو و 
 پشتیبانی

 ماه 5 10/12/98 سرمابان
طراحی وب ، سئو ، 

 پشتیبانی

Sarmaban.com 
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 های منتخبپروژه

 پشتیبانی سایت بیمه رازی عنوان پروژه

 بیمه رازی کارفرما

20/9/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

 Cmsباشد. این سایت که با در واقع سایت اصلی بیمه رازی می 24سایت رازی 
ها و خطاهای موجود وردپرس طراحی شده است نیازمند به روزرسانی و رفع باگ

داشته که شرکت توسعه و فناوری امین پردازش با تکیه بر دانش متخصصان این حوزه 
 تمامی افزونه ها را به روزرسانی وخطاهای موجود را برطرف کرده است.

 تصاویر پروژه
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 طراحی و سئوی سایت پروژه عنوان

 آرکا طب روهام کارفرما

17/8/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

مورد بررسی قرار گرفت . کارشناسان ما متوجه شدند که  atrmed.comدر ابتدا سایت 
بدلیل اشکاالت فنی زیاد سایت ، تغییر قالب ضرورت دارد. لذا قالب تعویض و شخصی 
سازی شد. سپس به کارشناسان ما به بررسی سئوی آن پرداختند ، سئوی فروشگاهی و 

 سئوی بالگ از جمله اقدامات کارشناسان ما در این حوزه است.

 تصاویر پروژه
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 طراحی سایت و سئو پروژه عنوان

 سنگ ملک زاده کارفرما

17/6/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

فروشگاهی  –زاده که سایتی سه زبانه و شرکتی طراحی صفر تا صد سایت ملک
باشد.سئوی سایت با استفاده از سئوی محتوایی و سوشال با بهره گیری از ابزاری می

 moz.comو  semrushهمچون 

 تصاویر پروژه
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 طراحی سایت و سئو پروژه عنوان

 imoboفروشگاه اینترنتی  کارفرما

12/9/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

فروشگاهی  –زاده که سایتی سه زبانه و شرکتی صفر تا صد سایت ملکطراحی 
باشد.سئوی سایت با استفاده از سئوی محتوایی و سوشال با بهره گیری از ابزاری می

 moz.comو  semrushهمچون 

 تصاویر پروژه
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 طراحی سایت پروژه عنوان

 متریکس کارفرما

12/6/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

طراحی صفر تا صد سایت با در نظر گرفتن نظر ، سلیقه کارفرما پس از شناخت 
 مشتریان و با لحاظ کردن اصول سئوی فنی طراحی و توسعه داده شده است.

 تصاویر پروژه
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 طراحی سایت  پروژه عنوان

 انیپارس یو بهره ور  تیفیموسسه ک کارفرما

11/7/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

 های کارفرما و با در نظرگرفتن سئوی فنی طراحی صفر تا صد سایت باتوجه به اولویت

 تصاویر پروژه
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 طراحی سایت و سئو پروژه عنوان

 موسسه حقوقی صدرا کارفرما

10/8/99 تاریخ پروژه  

 توضیحات

سایت موسسه حقوقی صدرا سایتی بود که از لحاظ فنی و اصول سئوی فنی دچار 
مشکالت فراوانی بود، کارشناسان ما طراحی سایت را براساس نیاز کارفرما طراحی 

شد که توسط کردند. بدلیل حساسیت در کار ، مقاالت خام از طرف کارفرما تغذیه می
ده و در سایت بارگزاری میشدند متخصصان تولید محتوا و سئو ، بهینه سازی ش  

 تصاویر پروژه
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 خدمات شرکت

 طراحی وب اپلیکیشن ، اپلیکیشن و نرم افزار های آنالین و آفالین 

 PWA  ،Single Pageطراحی و توسعه وب اپلیکیشن ، 
گیرند، سپس باتوجه به جامعه هدف نوع زیرساخت ابتدا ایده توسط کارشناسان فنی ما مورد بررسی قرار می

گردد. در صورتیکه کارفرما موافق با پیشنهادات باشد ، طرح نویسی ، نوع سرور پیشنهاد می، نوع زبان برنامه
تایید طرح اقدامات مربوط به کدنویسی و  شود تا پس اززده شده و به کارفرما ارائه می adobe xdاولیه در 

 زیرساخت انجام شود.
 

 طراحی سایت و پورتال
 Php,asp,node jsطراحی سایت مبتنی بر 

کنند باتوجه به حجم کار نوع سیستمی که مناسب آن ایده کارشناسان فنی ما ایده را بررسی می
ها بهترین CMSکنند. برای کسب و کارهای شخصی و کوچک استفاده از باشد را پیشنهاد میمی

نویسی گزینه و برای کسب و کارهای بزرگ طراحی و توسعه با استفاده از یکی از زبان ها برنامه 
 باشد.مناسب می

 

 هاسازی وبسایتتولید محتوا و بهینه

 خارجی و داخلی-سئوی فنی ، محتوایی -تولید محتوای سئو شده 
است که در فضای آنالین فعالیت  محتوای خوب و باکیفیت رکن اصلی تمامی کسب و کارهایی

گیری از کارشناسان و دارند. به همین جهت شرکت توسعه و فناوری امین پردازش با بهره
متخصصان زبده در این حوزه گامی در جهت رشد و توسعه کسب و کارها در فضای آنالین 

 برداشته است .

 دیجیتال مارکتینگ

 ارائه انواع خدمات دیجیتال مارکتینگ : سوشال مارکتینگ، کانتنت مارکتینگ و...

در صورتیکه کسب و کارها نیازمند هرگونه خدمات بازاریابی و تبلیغات در فضای دیجیتال باشند 
ها اقدامات الزم برای پیاده سازی بازاریابی دیجیتال ما پس از تدوین استرتژی، کارشناسان 

 کنند.بازاریابی دیجیتال را اعمال می
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 مشتریان منتخب 

باعث افتخار است که نام مشتریان وفادار خود را در رزومه شرکت خود به نمایش بگذاریم تا بتوانیم 
 در ادامه برخی از مشتریان برتر ما را مشاهده میفرمایید .قدردان اعتماد آنها به خود باشیم. 

 سارینا دی همراه

 فروشگاه آنالین موبایل 

 سنگ ملک زاده

 تولید کننده انواع سنگ گرانیت

 بیمه رازی

 پشتیبانی سایت رازی 24

 شرکت آرکا طب روهام

 تولید کننده مواد اولیه آزمایشگاهی

 بسیج اساتید شهید بهشتی

 بسیج اساتید

 مجموعه فرهنگی رشد

فرهنگی -مجموعه اسالمی   

 موسسه حقوقی صدرا 

 موسسه حقوقی

 نیک الیاف کردستان

های پلی پروپیلنتولید کننده کیسه  

https://razi24.ir/


  
 

26 

 

 توسـعه و فنـاوری امین پـردازش

 

021-28427276 

info@amin-pardazesh.ir 

 توسـعه و فنـاوری امین پـردازش

www.amin-pardazesh.ir 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مشتریان منتخب

باعث افتخار است که نام مشتریان وفادار خود را در رزومه شرکت خود به نمایش بگذاریم تا بتوانیم 
  در ادامه برخی از مشتریان برتر ما را مشاهده میفرمایید . اعتماد آنها به خود باشیم.قدردان 

 سرمابان

 تولیده کننده انواع پنکه مه پاش

 میست ایران

 تولید کننده انواع پنکه و کولر

انیپارس یو بهره ور  تیفیموسسه ک  

 مرکز پژوهش کیفیت و بهره وری پارسیان

 مریتکس
 پل رابط میان تامین کننده و مشتری در حوزه تبلیغات
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جایزه آرمان ملی برتر تقدیرنامه شهر هوشمند

تقدیرنامه الکامپ تقدیرنامه شهر هوشمند

 جوایز و افتخارات
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اینماد خالق

سازمان نظام صنفی رایانه ای

 هامجوزها و گواهینامه
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روزنامه جام جم

شنبه مگ

رصد اخبار سراسری

اقتصادی

برنامه تلوزیونی 

شب های آفتابی
خبرگزاری کلیک

 هاامین پردازش در رسانه


