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 معرفی شرکت

ثب ٞذف اسایٝ خذٔبت فٙی  1371ؿشوت خذٔبت ا٘فٛسٔبتیه ساٞجش دس ػبَ 
ٗ آٚسی اعالػبت ٚ تجبست اِىتشٚ٘یه ثٝ ػبصٔبٟ٘ب ٚ  ٚ ٟٔٙذػی دس حٛصٜ ف
ٔشاوض ثضسي خصٛصبً ٚصاست صٙؼت، ٔؼذٖ ٚ تجبست ٚ ٚاحذٞبی تبثؼٝ آٖ 

 . تأػیغ ٌشدیذ
 

ؿشوت ثب ثشخٛسداسی اص تجشثٝ ثیؼت ػبِٝ ٚ دا٘ؾ ٚ تخصص وبسوٙبٖ  ایٗ 
وٝ ثضسٌتشیٗ ػشٔبیٝ ؿشوت ٔی ثبؿٙذ، ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌشٜٚ تٛإ٘ٙذ دس 

خصٛصبً دس حٛصٜ فٙبٚسی اعالػبت ٚ  ،وـٛساجشای پشٚطٜ ٞبی والٖ 
 .  استجبعبت ٚ تجبست اِىتشٚ٘یه یبسی ٔی سػب٘ذ

 

2 



 ویصگی ممتاز شرکت 

3 

دِٚتی ٚ )ایٗ ؿشوت ػٕٛٔبً دػتٍبٟٞبی دِٚتی ٚ ؿشوتٟبی ثضسي ایشا٘ی ٔـتشیبٖ •
ٔی ثبؿٙذ ٚ ؿشوت وؼت ػٟٕی اص ثبصاسٞبی وـٛسٞبی ٕٞؼبیٝ سا ٘یض دس ثش٘بٔٝ ( خصٛصی

 .خٛد د٘جبَ ٔی ٕ٘بیذ
 
ؿشوت دس اسایٝ خذٔبت ثٝ ٔـتشیبٖ خٛد ثب ؿشوتٟبی ٔؼتجش خبسجی ٕٞىبسی داؿتٝ ٚ  •

دا٘ؾ فٙی ٚ تجشثیبت ایٗ ٕٞىبسیٟب عی ػبِیبٖ ٌزؿتٝ دس ؿشوت جٕغ ٚ دس پشٚطٜ ٞبی 
 .ٔختّف ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔیٍیشد

 

 وسب رضایت هشتریاى از طریك اًجام بِ هَلع خذهات، ّوراُ با ویفیت ٍ لیوت هٌاسب 



 عمده زمینه های فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک راهبر 

ٝ ٞبی ّٔی ٔجتٙی ثش اسایٝ   استجبعبتدس حٛصٜ فٙبٚسی اعالػبت ٚ خذٔبت عشاحی، پیبدٜ ػبصی ٚ اجشای ػبٔب٘

ْ افضاسٞبی ػفبسؿی ٔٙغجك ثش ٘یبصٞبی ػبصٔبٟ٘بی دسخٛاػت وٙٙذٜ ٚ وبسثشاٖ  تِٛیذ ٘ش

 ٞبی أٙیتی پـتیجب٘ی ٚ اسائٝ خذٔبت ٔـبٚسٜ ای دس عشح ٞبی ا٘فٛسٔبتیىی ٚ صیشػبخت

ٝ سیضی ٔٙبثغ ػبصٔب٘ی  ٓ ٞبی ثش٘بٔ  ERPاسصیبثی، ا٘تخبة ٚ پیبدٜ ػبصی ػیؼت

 عشاحی، اجشا ٚ ساٞجشی ٔشاوض دادٜ ٚ ؿجىٝ دادٜ ٞب 

 اسایٝ خذٔبت صیشػبخت وّیذ ػٕٛٔی ٚ أضبی اِىتشٚ٘یىی 
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 مأموریت 

MISSION 

ؿشوتی وٝ ثب اػتفبدٜ اص تجشثٝ ٔذیشیت، دا٘ؾ ٚ تٛاٖ فٙی،  
ٓ ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ٚ  عشاحی، تِٛیذ ٚ پیبدٜ ػبصی ػیؼت

خٛد سا دس ٞبی  فؼبِیتاستجبعبت دس وـٛس سا ثش ػٟذٜ ٌشفتٝ ٚ 
ساػتبی تٛػؼٝ صیشػبخت ٞبی حٛصٜ تجبست اِىتشٚ٘یه ٚ دس لبِت  

 .  پشٚطٜ ٞبی ّٔی اسایٝ ٔی ٕ٘بیذ
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 چشم انداز

 شرح هشخصِ ردیف

1 
در رّبر بازار فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات ٍ تجارت الىترًٍیه 

 سطح هلی  

ٓ ا٘ذاص افك دس ساٞجش ؿشوت   ػٟٓ خٛد، چـ
  ٚ استجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚسی ثبصاس اص ػٕذٜ ای
 .داسد دػت دس سا وـٛس اِىتشٚ٘یه تجبست

 دارای تَاى رلابتی باال در وشَر   2

ٓ ا٘ذاص افك دس ساٞجش ؿشوت  داسای خٛد، چـ
  دس فشد ثٝ ٔٙحصش ٔضیت ٞبی ٚ ثبال سلبثتی تٛاٖ
 .ٔی ثبؿذ وـٛس داخُ دس خٛد سلجبی ٔیبٖ

 هحَر شروتی یاد گیرًذُ با واروٌاًی داًش 3

 ٔحیظ ثب ٍٕٞبْ وٝ اػت ؿشوتی ساٞجش ؿشوت
  ٚ آٌبٜ سٚص تىِٙٛٛطی ٚ دا٘ؾ اص ٚ وشدٜ حشوت

 ثٝ ساٞجش یبدٌیش٘ذٜ ؿشوت .ٔی ثبؿذ  ثٟشٜ ٔٙذ
  ٚ تٟذیذٞب ٚ فشصتٟب ؿٙبػبیی ثٝ لبدس ػشػت

 .ٔی ثبؿذ آٟ٘ب اص ثٟشٜ ٌیشی

 شروتی سَد آٍر ٍ دارای هٌطك التصادی 4

 ٔٙغك وٝ اػت ػٛدآٚس ؿشوتی ساٞجش ؿشوت
  آٖ پشٚطٜ ٞبی ٚ فؼبِیتٟب وّیٝ ثش التصبدی،

 .ٔی ثبؿذ حبوٓ
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 اهداف کالن شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

 (ثٟجٛد فشآیٙذٞب، اػتب٘ذاسدٞب، سٚؿٟب ٚ فٙبٚسیٟب)ٕ٘ٛدٖ أٛس ؿشوت ٔٙذ ْ ٘ظب

 تٛػؼٝ ٚ ثٟجٛد ٔٙبثغ ا٘ؼب٘ی ؿشوت

 تمٛیت ؿبیؼتٍی ٞبی وّیذی ؿشوت 

 استمبء ػغح سضبیتٕٙذی ٞش چٝ ثیـتش ٔـتشیبٖ ؿشوت 

 استمبء اػتجبس ؿشوت دس ثبصاس خذٔبت فٙبٚسی اعالػبت ٚ استجبعبت ٚ تجبست اِىتشٚ٘یىی

پبػخٍٛیی ؿبیؼتٝ ثٝ ٘یبصٞبی ػیؼتٕی ٚ ا٘فٛسٔبتیىی حٛصٜ فٙبٚسی اعالػبت ٚ 
 استجبعبت ٚ تجبست اِىتشٚ٘یىی دس ػغح وـٛس  
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 خط مشی ها

ٗ وٙٙذٌبٖ)ؿشوت ثب ریٙفؼبٖ خٛد  ػؼی داسد ساثغٝ ( ، ػٟبٔذاساٖ، دِٚت ٚ جبٔؼٝ ٔـتشیبٖ، وبسوٙبٖ، تأٔی
ٝ ٞبی ایـبٖ ثٝ وبس  ٌیشد  .  ػٛدٔٙذی ثشلشاس وشدٜ ثغٛسیىٝ تٕبْ تٛاٖ خٛد سا ثٝ ٔٙظٛس تأٔیٗ ٘یبصٞب ٚ خٛاػت

ؿشوت ػؼی داسد ثب ایجبد ٚ حفظ تصٛیش ٔثجت اص خٛد دس رٞٗ ٔـتشیبٖ، ثب ثبال ثشدٖ ػغح ویفیت  •
 . خذٔبت ٚ پبیجٙذی ثٝ تؼٟذات اػتجبس الصْ دس ػغح ّٔی سا وؼت ٕ٘بیذ

ٞضیٙٝ اػت وٝ جٟت تحمك ایٗ أش  -ٍ٘شؽ ٔذیشیت دس اداسٜ ؿشوت ٍ٘شؿی سلبثتی  ٚ ٔجتٙی ثش ٘ظبْ دسآٔذ
 .اص ٘ظبْ جبٔغ ٔذیشیت پشٚطٜ ثٟشٜ ٔی ٌیشد

ؿشوت ساٞجش ثب ا٘جبْ عشح ٞبی ٔختّف ٚ ٕٞىبسی ثب ؿشوتٟبی ٔؼتجش داخّی ٚ خبسجی ثٝ ا٘تمبَ دا٘ؾ •
 .  فٙی ٚ فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ خٛاٞذ پشداخت

ؿٙبػبیی، آٔٛصؽ، اسایٝ پبداؽ، حفظ وبسٔٙذا٘ی وٝ اص ٘ظش تٛا٘بیی ٚ خاللیت ٚ تؼٟذ ثٝ ػبصٔبٖ ٕٔتبص ٞؼتٙذ 
ٚ ایجبد ٔحیظ وبسی ٔٙبػت ٚ ؿبد ٚ ػٟیٓ وشدٖ ایـبٖ دس فؼبِیت ٞبی پش ػٛد ؿشوت اص تؼٟذات ؿشوت 

 . ٘ؼجت ثٝ وبسوٙب٘ؾ اػت
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 ارزشهای شرکت راهبر 

 اسصؿٟب ریٙفؼبٖ سدیف

 ٔـتشی 1

ثبؿذ ٚ ٔٛفمیت خٛد سا دس ٔٛفمیت ٔـتشیبٖ  ؿشوت ساٞجش دس ثشاثش ٔـتشیبٖ خٛد، ٔؼئَٛ ٚ پبػخٍٛ ٔی
 .جؼتجٛ ٔی وٙذ

ؿشوت ساٞجش ثٝ فشاتش اص سضبیت ٔـتشی ٔی ا٘ذیـذ، صیشا ثش ایٗ ثبٚسػت وٝ ٔـتشی جضء اصلّی ؿلشوت   
 .ٔی ثبؿذ

 وبسوٙبٖ 2

ؿٙبػبیی، آٔٛصؽ، ایجبد اٍ٘یضٜ، دادٖ پبداؽ ٚ ٔضایب ٚ حفظ ٚ ٍٟ٘لذاسی وبسوٙلب٘ی ولٝ اص ٘ظلش تٛا٘لبیی،      
اخالق ٚ تؼٟذ ثٝ ػبصٔبٖ داسای ٚیظٌی ٞبی ٕٔتبص ٞؼتٙذ، ٕٞچٙیٗ  تٟیٝ ٔحلیظ ولبس ٔٙبػلت، ججلشاٖ     
خذٔت ثش ٔجٙبی ػّٕىشد، ایجبد فشصت ٞبی ٔٙبػت جٟت سؿذ ٚ تلأٔیٗ أٙیلت ؿل ّی ثلشای وبسوٙلبٖ      

 .ٚظیفٝ ؿشوت اػت
ٓ تشیٗ ػبُٔ ٔٛفمیلت ؿلشوت ٚ ٔٙجلغ للذست ٚ اتىلبء ٞؼلتٙذ ٚ تملذیش اص         وبسوٙبٖ تٛإ٘ٙذ ٚ ثبِٙذٜ ٟٔ

 .ثبؿذ ٞب ٚجٝ ٕٞت ؿشوت ٔی ؿبیؼتٍی ٚ ٚفبداسی ٚ ٔـبسوت آٖ

 ػٟبٔذاساٖ 3
ؿشوت ساٞجش ػٛد ػٟبٔذاساٖ سا اثضاس ٔٛفمیت ٚ ٔؼیبس ػٙجؾ آٖ ٔی دا٘ذ ٚ ٕٞٛاسٜ ثٝ پبػخٍٛیی ٚ تؼٟذ 

 .ثٝ آٖ پبیجٙذ اػت

 جبٔؼٝ 4
 استجبعبت ٚ اعالػبت فٙبٚسی صٙؼت تٛػؼٝ ثٝ وٕه ٚ ّٔی خٛد وفبیی ساٞجش ا٘فٛسٔبتیه خذٔبت ؿشوت

 .ٔی ٕ٘بیذ لّٕذاد خٛد ٟٔٓ اسصؽ ٞبی جضء سا وـٛس ػغح دس اِىتشٚ٘یه تجبست ٚ
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موفقیتعوامل کلیدی   

 استجبط ٚ تؼبُٔ ػبصٔبٖ ثب ػبختبس ٚ ثذ٘ٝ دِٚت دس اجشای پشٚطٜ ٞبی ّٔی •

عَاهل 
ولیذی 
 هَفمیت

 تفىر استراتصیه ٍ رٍیىرد سیستواتیه هذیریت ارشذ سازهاى •

 داًش فٌی ٍ ًیرٍی اًساًی هتخصص •

 ... اصٌاف، اتحادیِ ّا، اپراتَرّا ٍ)خذهاتشبىِ سراسری تَزیع سرٍیس ٍ •

 ٍضعیت ٍ تَاى هالی ٍ ًمذیٌگی •

 حسي سابمِ در اجرای پرٍشُ ّای هلی•
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درونیبررسی و تجسیه و تحلیل محیط   

 شاخص هؤلفِ ردیف

 ػٛأُ ٔذیشیتی 1

ُ  اػتشاتظیه ٚ وبسثشدٞبی آٖ  تحّی
 وٙتشَ ٚ استجبعبت ٔذیشیت

 تٛا٘بیی اداسٜ تٛسْ
 تٟبجٕی ثٛدٖ دس ٔٛاجٟٝ ثب ؿشایظ سلبثتی

 اػتفبدٜ اص ٔٙحٙی تجشثٝ
 ا٘ؼغبف دس ػبختبس ػبصٔب٘ی

 تٛا٘بیی ػیبػت ٌزاسی ثشای ػبصٔبٖ
 تٛا٘بیی وٙتشَ ػبصٔبٖ

 تٛا٘بیی اؿبػٝ ٚ تؼٕیٓ اصَٛ اخاللی ٔٙبػت دس داخُ ػبصٔبٖ
 ٘حٜٛ استجبط ثب ریٙفؼبٖ

2 
ػٛأُ ٔٙبثغ  

 ٔبِی

 تٛا٘بیی ٞبی ٔبِی
ٝ سیضی ٔبِی ٚ ثٛدجٝ  ثش٘بٔ

 سٚاثظ خٛة ثب ٔؤػؼبت پِٛی ٚ ثب٘ىی
 (ا٘ؼغبف دس افضایؾ ػشٔبیٝ)ػبختبس اثشثخؾ ػشٔبیٝ 

 دسجٝ اػتفبدٜ اص ظشفیت ٔبِی
 دا٘ؾ افضایؾ ٔٙبثغ ٔبِی

ٝ ای  ؿبیؼتٍی لضبٚت دس ٔٛسد ػبختبس ػشٔبی
 ػٛدآٚسی
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(ادامه)درونیبررسی و تجسیه و تحلیل محیط   

 شاخص هَلفِ ردیف

 ػٛأُ ثبصاس 3

 ٔحیظ ؿٙبػی
 ػیؼتٓ وبسآٔذ تحمیك ثبصاس
 تٙٛع ٔحصٛالت ٚ خذٔبت  

 احؼبع ٔثجت ٔـتشیبٖ
 پٛؿؾ ج شافیبئی ٚ وب٘بِٟبی تٛصیغ

 اداسٜ فشٚؽ وبسآٔذ
 تجّی بت ٔؤثش

 سٞجشی دس وبالٞب ٚ خذٔبت جذیذ
 ٔـتشی ؿٙبػی
 ویفیت ٔحصَٛ

 خذٔبت پغ اص فشٚؽ

4 

 ػٛأُ ٘یشٚی
 ا٘ؼب٘ی

  
  
  
  
  

 ظشفیت عشاحی یب ت ییش ػبختبس ػبصٔب٘ی
 تٛا٘بیی وبسٌٕبسی ٚ استمبء ٘یشٚی وبس ؿبیؼتٝ

 تٛا٘بیی عشاحی ػیؼتٓ اٍ٘یضؿی
 ٟٔبست ٚ تخصص پشػُٙ

 ػبختبس ػیؼتٓ حمٛق ٚ دػتٕضد
ٝ ثٙذی ٔـبغُ  عشاحی ػیؼتٓ عجم

 ٘ظبْ آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی پشػُٙ
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(ادامه)درونیبررسی و تجسیه و تحلیل محیط   

 ؿبخص ِٔٛفٝ ردیف

5 

 ٔذیشیتػٛأُ 
ٝ سیضی  ثش٘بٔ

  
  
  
  
  

ٝ سیضی ٚ وٙتشَ پشٚطٜ ٞب  ٘ظبْ ثش٘بٔ
 ٞضیٙٝ وُ ا٘جبْ پشٚطٜ ٞب دس ٔمبیؼٝ ثب سلجب 

 ؿبیؼتٍی حُ ٔؼبئُ ٚ ٔـىالت  
 اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص ظشفیت ٞبی ٔٛجٛد

 پیبدٜ ػبصی ٔذیشیت دا٘ؾ 
 افضایؾ ػغح ویفیت ٚ ثٟشٜ ٚسی 

 ٔؼتٙذػبصی پشٚطٜ ٞب 

6 

 ػٛأُ تحمیك ٚ
 تٛػؼٝ

  
  
  

 أىب٘بت پظٚٞؾ دس ؿشوت
 (تِٛیذ یب خذٔبت)عشاحی ٔحصَٛ 

 عشاحی ٚ تٛػؼٝ فشآیٙذ
 ٔحیظ وبس ٔٙبػت جٟت ٘ٛآٚسی
 تٛا٘بیی جزة ٚ دسن تىِٙٛٛطی
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(ادامه)درونیبررسی و تجسیه و تحلیل محیط   

 ٔذیشیت پشٚطٜ 7

 استجبعبت پشٚطٜ
 سیؼه پشٚطٜ
 ٔٙبثغ پشٚطٜ

 ویفیت پشٚطٜ
 ٞضیٙٝ پشٚطٜ
 صٔبٖ پشٚطٜ

 ٔحذٚدٜ پشٚطٜ
 یىپبسچٍی پشٚطٜ
 تذاسوبت پشٚطٜ

8 

 فٙبٚسی اعالػبت ٚ
 استجبعبت

  
  
  
  
  

 ؿجىٝ ٚ تجٟیضات
ٓ ٞبی اعالػبتی  ػیؼت

ٓ ٞبی اعالػبتی  أٙیت ػیؼت
 ویفیت اعالػبت

 سٚؽ ٞبی جٕغ آٚسی دادٜ
 سٚؽ ٞبی رخیشٜ دادٜ

 ٔٙبثغ اعالػبتی
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ُ ٞبی ثبِمٜٛ دسآٔذصایی دس ٚجٛد  • پتب٘ؼی
 B2B  ٚB2Cحٛصٜ ٞبی 

صٙؼت فٙبٚسی اعالػبت ٚ استجبعبت ٚ تٛػؼٝ  •
 تجبست اِىتشٚ٘یه ثب تٛجٝ ثٝ اػٙبد ثبالدػتی

ضؼیف سلجبی اصّی دس ا٘جبْ پشٚطٜ ٞبی ٚضؼیت  •
 ٔـبثٝ ّٔی 

 التصبدی ٚ اجتٕبػی وـٛس تحٛالت  •
 ، ٚصاستخب٘ٝ ٚ دِٚت )ثب لذست ٞبی ٘فٛری سٚاثظ  •

.... ) 

 
 

 
 فرصت

 

 ضعف
 

 

swot 
 

SWOT 

 تْذیذ
 

 لَت
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 فرصت

 

 ضعف
 

 

swot 
 

SWOT 

 تْذیذ
 

 لَت
 

ٚاثؼتٍی ثیؾ اص حذ پشٚطٜ ٞبی  •
 ػبصٔبٖ ثٝ ػبختبس دِٚتی 

خصٛصی ؿذٖ ؿشوت ٚ وبٞؾ •
 دِٚتٔیضاٖ ػغح استجبط آٖ ثب ثذ٘ٝ 

 ت ییشات ٔذیشیتی دِٚت  •
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ٞیئت ٔذیشٜ لٛی ٚ ثشخٛسداسی اص حٕبیت ٚجٛد  •
ٝ ٌزاسی غذیش   ؿشوت ػشٔبی

 ویفیت ثبال دس اسایٝ خذٔبت ٚجٛد  •
 ٚ جؼبست ا٘جبْ پشٚطٜ ٞبی ٘ٛ تٛاٖ  •
 ٘یشٚٞبی ٔتخصص ٚ جٛاٖ ٚجٛد  •
ثشلشاسی ائتالف ٚ ٕٞىبسی دس پشٚطٜ ٞبی تٛاٖ  •

 ثضسي

 
 

 
 فرصت

 

 ضعف
 

 

swot 
 

SWOT 

 تْذیذ
 

 لَت
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 فرصت

 

 ضعف
 

 

swot 
 

SWOT 

 تْذیذ
 

 لَت
  

 ٞضیٙٝ ٞبی ػشثبس ثبال •
ٓ ٞبی یىپبسچٝ ٔبِی  •  ػذْ ٚجٛد ػیؼت
 ػذْ ٚجٛد فشآیٙذ تحمیك ٚ تٛػؼٝ•
 ػذْ ٚجٛد ػیؼتٓ ثبصاسیبثی لٛی•
 ػذْ ٚجٛد ػیؼتٓ اٍ٘یضؿی ٔٙبػت•
ٓ ٞب ٚ سٚؽ ٞبی  • ػذْ ثىبسٌیشی ػیؼت

 اػتب٘ذاسد 
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راهبراستراتصی کلی شرکت   

 رسَخ در بازار ٍ تَسعِ خذهات 

20 



راهبراستراتصی های اصلی شرکت   

 تالؽ دس جٟت تمٛیت استجبط ٚ ٔـبسوت ثب ؿشوتٟبی ا٘فٛسٔبتیه داخّی ٚ خبسجی•
 ثبِمٜٛ ثشلشاسی ٍ٘شؽ عشح سیضی پشٚطٜ ٞب جٟت ؿٙبػبیی ٘یبص ثبصاس، ٔـتشیبٖ •
 تٛإ٘ٙذیٟبی ؿشوت، ٔزاوشٜ اِٚیٝ ثب ٔـتشیبٖ، اسایٝ عشح پیـٟٙبدی ٚ ػمذ لشاسداد ٔؼشفی •
 دس حٛصٜ  ٞبی تخصصی تجبست اِىتشٚ٘یه ITتبویذ ثش حضٛس دس ثبصاس •
 ٞضیٙٝ -اداسٜ ؿشوت ثب ٍ٘شؽ سلبثتی ٚ ٔجتٙی ثش ٘ظبْ دسآٔذ•
 وٛچهتٕشوض ثش پشٚطٜ ٞبی ثضسي ٚ پشٞیض اص ٚسٚد ثٝ پشٚطٜ ٞبی •

 استمبء اػتجبس ؿشوت ساٞجش دس ثبصاس خذٔبت فٙبٚسی اعالػبت ٚ استجبعبت ٚ تجبست اِىتشٚ٘یه-1

21 



(ادامه)راهبراستراتصی های اصلی شرکت   

 فٙبٚی اعالػبت ٚ استجبعبت  ٔـتشیبٖ دس حٛصٜؿٙبػبیی ٘یبصٔٙذیٟبی اصّی ٚ وّیذی •
 اسایٝ عشحٟبی پیـٟٙبدی ثشای دسخٛاػتٟبی ٔٙتـشٜ اص ػٛی ٔـتشیبٖ•
ٝ ٞب ٚ پشػُٙ ؿشوت ثٝ پبػخٍٛیی ٚ ا٘جبْ تؼٟذات ٔشثٛط ثٝ ٔـتشیبٖ•  تشغیت صیش ٔجٕٛػ
 اسایٝ خذٔبت ٚ تؼٟذات ٔٛسد ٘ظش ٔـتشیبٖ ثب ػشػت، ویفیت ٚ لیٕت سلبثتی•

 ارتماء سطح رضایتوٌذی ّرچِ بیشتر هشتریاى شروت -2
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(ادامه)استراتصی های اصلی شرکت راهبر  

ٝ ٞبی ٕٞىبسی• ٓ ٘بٔ  ا٘تمبَ دا٘ؾ فٙی دس جشیبٖ ا٘جبْ پشٚطٜ ٞب ٚ تفبٞ
 ثب ػبیش ؿشوتٟب اػٓ اص داخّی ٚ خبسجی     

 پش لبثّیت ٚ ػٛدآٚس دس حٛصٜ ؿبیؼتٍی ٞبی دربازارّایؿٙبػبیی ٚ تمٛیت حضٛس •
 وّیذی ؿشوت     

 تٛػؼٝ فؼبِیت ٞبی ؿشوت دس حٛصٜ ٞبی ٚیظٜ تجبست اِىتشٚ٘یه•

 

 شایستگیْای ولیذی شروت تمَیت -3
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(ادامه)استراتصی های اصلی شرکت راهبر  

 ثٟجٛد ٔؼتٕش ػبختبس ػبصٔب٘ی ؿشوت ثب تٛجٝ ثٝ چبثه ػبصی ػبصٔبٖ•
 اػتفبدٜ اص لبثّیت ٞبی ثخؾ خصٛصی دس ا٘جبْ پشٚطٜ ٞب•
 ثٟجٛد ٚضؼیت حمٛق ٚ ٔضایبی وبسوٙبٖ دس لبِت ٘ظبْ ؿبیؼتٝ ػبالسی•
ٝ سٚصػبصی ٔؼتٕش ثب٘ه اعالػبتی ٔتخصصبٖ ثشجؼتٝ دس •  عشحٟبیایجبد ٚ ث
 دس داخُ وـٛس ا٘فٛسٔبتیىی      

 

 ٍ بْبَد هٌابع اًساًی شروتتَسعِ -4
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(ادامه)استراتصی های اصلی شرکت راهبر  

 وٙتشَ ػّٕىشد پشٚطٜ ٞب ثب تٛجٝ ثٝ اػتمشاس ٘ظبْ جبٔغ ٔذیشیت پشٚطٜ•
 وٙتشَ ػّٕىشد ٚاحذٞب ثب تٛجٝ ثٝ اػتمشاس یه ٘ظبْ اػتب٘ذاسد ویفیت ٔؼتجش دس ؿشوت •
 ٕٔیضی ٔؼتٕش ػیؼتٓ ٚ سٚؿٟب •
 ا٘جبْ ٟٔٙذػی ٔجذد فشایٙذٞبی وبسی•
 اػتمشاس ٚ تىٕیُ ٔؼتٕش ػیؼتٕٟبی اعالػبتی ٔٛسد ٘یبص دس ؿشوت•
 ؿشوتتٛإ٘ٙذػبصی ثیؾ اص پیؾ ؿشوت ٚ اعالع سػب٘ی تٛإ٘ٙذیٟب ٚ فؼبِیتٟبی جبسی •
 ػبیش ٔـتشیبٖ ٚ وبسفشٔبیبٖثٝ      

 

 ( شاهل بْبَد فرآیٌذّا، رٍشْا ٍ فٌاٍری ّا)ًوَدى اهَر شروت ًظام هٌذ  -4
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 بررسی بازار

هحَرّای تَسعِ فاٍا در 
 برًاهِ پٌجن تَسعِ

 ؿٙبخت فشصتٟبی ثبصاس

 پشٚطٜ ٞبی ؿشوت
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توسعهمحورهای  توسعه فاوا در برنامه پنجم   

 تٛػؼٝ دِٚت اِىتشٚ٘یه •
 تٛػؼٝ تجبست ٚ ثب٘ىذاسی  •
 فضبی ٔجبصی  -تٛػؼٝ فشًٞٙ •
 تٛػؼٝ ػالٔت ٚ سفبٜ •
  ICTتٛػؼٝ صیشػبخت •

 ISMSتٛػؼٝ •

 ICTتٛػؼٝ لٛا٘یٗ ٘ظبست ثش •

 ػذاِت اِىتشٚ٘یىی•
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 شناخت فرصت های بازار 

 VASاسصؽ افضٚدٜ ػشٚیغ ٞبی •

•ISMS 
 وبست ٞٛؿٕٙذ•
 تجبست اِىتشٚ٘یه•
 Mobile Paymentاپشاتٛسی •
 اپشاتٛسی تّفٗ ثبثت  •
ٓ ٞبی ٔخبثشاتی •  ػیؼت
 (FTTX)تٛػؼٝ ؿجىٝ اپشاتٛس چٟبسْ •
 (CC)پشداصؽ اثشی •
 وذیًٙ  •
 دِٚت اِىتشٚ٘یه •
 ػالٔت اِىتشٚ٘یه •
 آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یه•

 

28 



شرکتپروشه های   

 فرصتْای بازار خذهات وسب ٍ وار پرٍشُ

 (  شبٌن)شبىِ بازرسی ٍ ًظارت هردهی 
 پشٚطٜ ٞبی ػّٕیبتی 

 ٜػشٚیغ ٞبی اسصؽ افضٚد

VAS 

تجبست اِىتشٚ٘یه 

Mobile Payment 

 دِٚت اِىتشٚ٘یه 

 

 ساهاًِ هذیریت اهالن ٍ هستغالت وشَر  

پشٚطٜ ٞبی دس ٔشحّٝ   ساهاًِ هىاًیسُ ثبت هعاهالت خَدرٍ  

ٜ ا٘ذاصی   سیستن هذیریت ثبت سفارشات ٍاردات واال اجشا ٚ سا

ِ ریسی هٌابع سازهاًی  ِ ای آرربایجاىبرق سیستن برًاه  هٌطم
پشٚطٜ ٞبی دس ٔشحّٝ  

 پیبدٜ ػبصی
 سیستن صذٍر الىترًٍیىی لبَض اًبار  

 هروس صذٍر گَاّی الىترًٍیىی  

 (Mobile Payment)سیستن ّای پرداخت از طریك هَبایل 
پشٚطٜ ٞبی دس ٔشحّٝ  

 آغبصیٗ
IP Media 

 ساهاًِ تأهیي الىترًٍیىی واال
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