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 هعرفی شرکت .1

ٝ  ٞدد   ثب 4374 غبَ دز زاٞجس ا٘فٛزٔبتیه خدٔبت ؾسوت ٗ  حدٛشٜ  دز ٟٔٙدغدی  ٚ فٙدی  خددٔبت  ازاید  آٚزی فد

 تبثؼٝ ٚاحدٞبی ٚ تجبزت ٚ ٔؼدٖ صٙؼت، ٚشازت خصٛصبً ثصزي ٔساوص ٚ غبشٔبٟ٘ب ثٝ اِىتسٚ٘یه تجبزت ٚ اعالػبت

 .ٌسدید تأغیع آٖ

ایٗ ؾسوت ثب ثسخٛزدازی اش تجسثٝ ثیػدت غدبِٝ ٚ دا٘دؽ ٚ ت صدر وبزوٙدبٖ ودٝ ثصزٌتدسیٗ غدسٔبیٝ ؾدسوت          

خصٛصدبً دز حدٛشٜ فٙدبٚزی اعالػدبت ٚ      ٞبی والٖ وؿدٛز،  ثبؾٙد، ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌسٜٚ تٛإ٘ٙد دز اجسای پسٚضٜ ٔی

  زغب٘د. ازتجبعبت ٚ تجبزت اِىتسٚ٘یه یبزی ٔی

 

 ٍیصگی هوتاز شرکت .2

 کسة رضایت هشتریاى از طریق اًجام تِ هَقع خذهات، ّوراُ تا کیفیت ٍ قیوت هٌاسة

ثبؾٙد  ٞبی ثصزي ایسا٘ی )دِٚتی ٚ خصٛصی( ٔیٞبی دِٚتی ٚ ؾسوتٔؿتسیبٖ ایٗ ؾسوت ػٕٛٔبً دغتٍبٜ •

 .ٕ٘بید ٔیٚ ؾسوت وػت غٟٕی اش ثبشازٞبی وؿٛزٞبی ٕٞػبیٝ زا ٘یص دز ثس٘بٔٝ خٛد د٘جبَ 

ٞبی ٔؼتجس خبزجی ٕٞىبزی داؾتٝ ٚ دا٘دؽ فٙدی ٚ   ؾسوت دز ازایٝ خدٔبت ثٝ ٔؿتسیبٖ خٛد ثب ؾسوت  •

ٞبی ٔ تّف ٔٛزد اغتفبدٜ لدساز   ٞب عی غبِیبٖ ٌرؾتٝ دز ؾسوت جٕغ ٚ دز پسٚضٜتجسثیبت ایٗ ٕٞىبزی

 ٌیسد.ٔی

 

 ّای فعالیت شرکت خذهات اًفَرهاتیک راّثر عوذُ زهیٌِ .3

 ٞبی ّٔی ٔجتٙدی ثدس ازایدٝ خددٔبت دز حدٛشٜ فٙدبٚزی اعالػدبت ٚ         غبشی ٚ اجسای غبٔبٜ٘ٝ عساحی، پیبد

 ازتجبعبت

 ٜٞبی أٙیتیٞبی ا٘فٛزٔبتیىی ٚ شیسغبخت ای دز عسح پؿتیجب٘ی ٚ ازائٝ خدٔبت ٔؿبٚز 

 ْوٙٙدٜ ٚ وبزثساٖ ٞبی دزخٛاغتافصازٞبی غفبزؾی ٔٙغجك ثس ٘یبشٞبی غبشٔبٖ تِٛید ٘س 

 ٜزیصی ٔٙبثغ غبشٔب٘ی  ٞبی ثس٘بٔٝ غبشی غیػتٓ ازشیبثی، ا٘ت بة ٚ پیبدERP 

  ازایٝ خدٔبت شیسغبخت وّید ػٕٛٔی ٚ أضبی اِىتسٚ٘یىی 

 ٜٞب  عساحی، اجسا ٚ زاٞجسی ٔساوص دادٜ ٚ ؾجىٝ داد 
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 MISSIONهأهَریت  .4

ٓ   تِٛید ٚ پیبدٜ ؾسوتی وٝ ثب اغتفبدٜ اش تجسثٝ ٔدیسیت، دا٘ؽ ٚ تٛاٖ فٙی، عساحی، ٞدبی فٙدبٚزی    غدبشی غیػدت

ٞدبی حدٛشٜ    شیسغدبخت ٞبی خٛد زا دز زاغتبی تٛغدؼٝ  اعالػبت ٚ ازتجبعبت دز وؿٛز زا ثس ػٟدٜ ٌسفتٝ ٚ فؼبِیت

 . دٕ٘بی ٞبی ّٔی ازایٝ ٔی تجبزت اِىتسٚ٘یه ٚ دز لبِت پسٚضٜ

 

 اًذاز چشن .5

 شرح هشخصِ ردیف

4 
زٞجس ثبشاز فٙبٚزی اعالػبت ٚ ازتجبعدبت ٚ  

 دز غغح ّٔی  تجبزت اِىتسٚ٘یه 

ای اش ثبشاز  ا٘داش خٛد، غٟٓ ػٕدٜ ؾسوت زاٞجس دز افك چؿٓ

زا  فٙبٚزی اعالػبت ٚ ازتجبعبت ٚ تجبزت اِىتسٚ٘یه وؿدٛز 

 دز دغت دازد.

 دازای تٛاٖ زلبثتی ثبال دز وؿٛز  9

ا٘داش خدٛد، دازای تدٛاٖ زلدبثتی     ؾسوت زاٞجس دز افك چؿٓ

ٞبی ٔٙحصس ثٝ فسد دز ٔیدبٖ زلجدبی خدٛد دز     ثبال ٚ ٔصیت

 .ثبؾد وؿٛز ٔیداخُ 

 ٔحٛزٌیس٘دٜ ثب وبزوٙب٘ی دا٘ؽ ؾسوتی یبد 3

ؾسوت زاٞجس ؾسوتی اغت وٝ ٍٕٞدبْ ثدب ٔحدیظ حسودت     

. ثبؾدد  ٔیٔٙد  وسدٜ ٚ اش دا٘ؽ ٚ تىِٙٛٛضی زٚش آٌبٜ ٚ ثٟسٜ

ؾسوت یبدٌیس٘ددٜ زاٞجدس ثدٝ غدسػت لدبدز ثدٝ ؾٙبغدبیی        

 .ثبؾد ٞب ٔیٌیسی اش آٖ ٞب ٚ تٟدیدٞب ٚ ثٟسٜفسصت

 آٚز ٚ دازای ٔٙغك التصبدی ؾسوتی غٛد 1
ؾسوت زاٞجس ؾسوتی غٛدآٚز اغت وٝ ٔٙغك التصبدی، ثس 

 .ثبؾد ٞبی آٖ حبوٓ ٔی ٞب ٚ پسٚضٜوّیٝ فؼبِیت
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 خذهات اًفَرهاتیک راّثراّذاف کالى شرکت  .6

      پبغ ٍٛیی ؾبیػتٝ ثٝ ٘یبشٞبی غیػتٕی ٚ ا٘فٛزٔبتیىی حٛشٜ فٙدبٚزی اعالػدبت ٚ ازتجبعدبت ٚ تجدبزت

 اِىتسٚ٘یىی دز غغح وؿٛز  

 ازتمبء اػتجبز ؾسوت دز ثبشاز خدٔبت فٙبٚزی اعالػبت ٚ ازتجبعبت ٚ تجبزت اِىتسٚ٘یىی 

 سوت ازتمبء غغح زضبیتٕٙدی ٞس چٝ ثیؿتس ٔؿتسیبٖ ؾ 

 ٞبی وّیدی ؾسوت  تمٛیت ؾبیػتٍی 

 تٛغؼٝ ٚ ثٟجٛد ٔٙبثغ ا٘ػب٘ی ؾسوت 

 ٞب(ٞب ٚ فٙبٚزیٔٙد ٕ٘ٛدٖ أٛز ؾسوت )ثٟجٛد فسآیٙدٞب، اغتب٘دازدٞب، زٚؼْ ٘ظب 

 

 ّا خط هشی .7

 ٗغٟبٔدازاٖ، دِٚت ٚ جبٔؼٝ( غؼی دازد  وٙٙدٌبٖ ؾسوت ثب ذیٙفؼبٖ خٛد )ٔؿتسیبٖ، وبزوٙبٖ، تأٔی ،

ٞبی ایؿبٖ  زاثغٝ غٛدٔٙدی ثسلساز وسدٜ ثغٛزیىٝ تٕبْ تٛاٖ خٛد زا ثٝ ٔٙظٛز تأٔیٗ ٘یبشٞب ٚ خٛاغتٝ

 ٌیسد.   ثٝ وبز 

  ؾسوت غؼی دازد ثب ایجبد ٚ حفظ تصٛیس ٔثجت اش خٛد دز ذٞٗ ٔؿتسیبٖ، ثب ثبال ثسدٖ غغح ویفیت

 خدٔبت ٚ پبیجٙدی ثٝ تؼٟدات اػتجبز الشْ دز غغح ّٔی زا وػت ٕ٘بید. 

  ٞصیٙدٝ اغدت ودٝ جٟدت      -ٍ٘سؼ ٔدیسیت دز ادازٜ ؾسوت ٍ٘سؾی زلبثتی  ٚ ٔجتٙی ثس ٘ظبْ دزآٔدد

 ٌیسد. ٔدیسیت پسٚضٜ ثٟسٜ ٔیتحمك ایٗ أس اش ٘ظبْ جبٔغ 

 ٞبی ٔؼتجس داخّی ٚ خبزجی ثدٝ ا٘تمدبَ   ٞبی ٔ تّف ٚ ٕٞىبزی ثب ؾسوت ؾسوت زاٞجس ثب ا٘جبْ عسح

 ٞبی ٘ٛیٗ خٛاٞد پسداخت.  دا٘ؽ فٙی ٚ فٙبٚزی

      ٖؾٙبغبیی، آٔٛشؼ، ازایٝ پبداؼ، حفظ وبزٔٙدا٘ی وٝ اش ٘ظس تٛا٘بیی ٚ خاللیدت ٚ تؼٟدد ثدٝ غدبشٔب

ٞدبی پدس غدٛد     یجبد ٔحیظ وبزی ٔٙبغت ٚ ؾبد ٚ غٟیٓ وسدٖ ایؿدبٖ دز فؼبِیدت  ٕٔتبش ٞػتٙد ٚ ا

 ؾسوت اش تؼٟدات ؾسوت ٘ػجت ثٝ وبزوٙب٘ؽ اغت. 
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 ّای شرکت راّثرارزش .8

 ّاارزش ریٌفعاى ردیف

 هشتری 4

دز  ٚ ٔٛفمیت خٛد زا ثبؾدخٛد، ٔػئَٛ ٚ پبغ ٍٛ ٔیدز ثساثس ٔؿتسیبٖ زاٞجس ؾسوت 

 .وٙد ٔٛفمیت ٔؿتسیبٖ جػتجٛ ٔی

وٝ ٔؿدتسی   غتشیسا ثس ایٗ ثبٚز ،دا٘دیؿ ثٝ فساتس اش زضبیت ٔؿتسی ٔی ؾسوت زاٞجس

 ثبؾد. جصء اصّی ؾسوت ٔی

 کارکٌاى 9

ؾٙبغبیی، آٔٛشؼ، ایجبد اٍ٘یصٜ، دادٖ پبداؼ ٚ ٔصایب ٚ حفظ ٚ ٍٟ٘دازی وبزوٙب٘ی وٝ 

ٞبی ٕٔتبش ٞػدتٙد، ٕٞنٙدیٗ     اش ٘ظس تٛا٘بیی، اخالق ٚ تؼٟد ثٝ غبشٔبٖ دازای ٚیطٌی

ٞبی ٔٙبغدت   تٟیٝ ٔحیظ وبز ٔٙبغت، ججساٖ خدٔت ثس ٔجٙبی ػّٕىسد، ایجبد فسصت

 .اغت ؾسوتبزوٙبٖ ٚظیفٝ جٟت زؾد ٚ تأٔیٗ أٙیت ؾغّی ثسای و

تسیٗ ػبٔدُ ٔٛفمیدت ؾدسوت ٚ ٔٙجدغ لددزت ٚ اتىدبء        وبزوٙبٖ تٛإ٘ٙد ٚ ثبِٙدٜ ٟٔٓ

 .ثبؾدؾسوت ٔیٞب ٚجٝ ٕٞت ػتٙد ٚ تمدیس اش ؾبیػتٍی ٚ ٚفبدازی ٚ ٔؿبزوت آٖٞ

 سْاهذاراى 3
ٚ ٕٞدٛازٜ   ددا٘د  غٛد غٟبٔدازاٖ زا اثصاز ٔٛفمیت ٚ ٔؼیبز غٙجؽ آٖ ٔی ؾسوت زاٞجس

 .اغت ثٝ پبغ ٍٛیی ٚ تؼٟد ثٝ آٖ پبیجٙد

 جاهعِ 1

وفبیی ّٔی ٚ وٕه ثٝ تٛغؼٝ صدٙؼت فٙدبٚزی    ؾسوت خدٔبت ا٘فٛزٔبتیه زاٞجس خٛد

ٞبی ٟٔٓ خٛد  اعالػبت ٚ ازتجبعبت ٚ تجبزت اِىتسٚ٘یه دز غغح وؿٛز زا جصء ازشؼ

 ٕ٘بید. لّٕداد ٔی

 

 عَاهل کلیذی هَفقیت .9

 ٜٞبی ّٔی  ازتجبط ٚ تؼبُٔ غبشٔبٖ ثب غبختبز ٚ ثد٘ٝ دِٚت دز اجسای پسٚض 

  ٖتفىس اغتساتطیه ٚ زٚیىسد غیػتٕبتیه ٔدیسیت ازؾد غبشٔب 

  ٚضؼیت ٚ تٛاٖ ٔبِی ٚ ٘مدیٍٙی 

  دا٘ؽ فٙی ٚ ٘یسٚی ا٘ػب٘ی ٔت صر 

 ٙب ، اتحبدیٝ ٞب، اپساتٛزٞب ٚ...()اص ؾجىٝ غساغسی تٛشیغ غسٚیع ٚ خدٔبت 

  ٗٞبی ّٔیغبثمٝ دز اجسای پسٚضٜحػ 
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 تررسی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل هحیط درًٍی .11

 شاخص هؤلفِ ردیف

 عَاهل هذیریتی 4

 اغتساتطیه ٚ وبزثسدٞبی آٖ  تحّیُ

 وٙتسَ ٚ ازتجبعبت ٔدیسیت

 تٛا٘بیی ادازٜ تٛزْ

 تٟبجٕی ثٛدٖ دز ٔٛاجٟٝ ثب ؾسایظ زلبثتی

 اغتفبدٜ اش ٔٙحٙی تجسثٝ

 غبختبز غبشٔب٘ی ا٘ؼغب  دز

 تٛا٘بیی غیبغت ٌرازی ثسای غبشٔبٖ

 تٛا٘بیی وٙتسَ غبشٔبٖ

 تٛا٘بیی اؾبػٝ ٚ تؼٕیٓ اصَٛ اخاللی ٔٙبغت دز داخُ غبشٔبٖ

 ٘حٜٛ ازتجبط ثب ذیٙفؼبٖ

 عَاهل هٌاتع هالی 9

 ٞبی ٔبِی تٛا٘بیی

 زیصی ٔبِی ٚ ثٛدجٝ ثس٘بٔٝ

 ثب٘ىیزٚاثظ خٛة ثب ٔؤغػبت پِٛی ٚ 

 غبختبز اثسث ؽ غسٔبیٝ )ا٘ؼغب  دز افصایؽ غسٔبیٝ(

 دزجٝ اغتفبدٜ اش ظسفیت ٔبِی

 دا٘ؽ افصایؽ ٔٙبثغ ٔبِی

 ای ؾبیػتٍی لضبٚت دز ٔٛزد غبختبز غسٔبیٝ

 غٛدآٚزی
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 تررسی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل هحیط درًٍیاداهِ 

 شاخص هَلفِ ردیف

 عَاهل تازار 3

 ٔحیظ ؾٙبغی

 وبزآٔد تحمیك ثبشاز غیػتٓ

 تٙٛع ٔحصٛالت ٚ خدٔبت 

 احػبظ ٔثجت ٔؿتسیبٖ

 پٛؾؽ جغسافیبئی ٚ وب٘بِٟبی تٛشیغ

 ادازٜ فسٚؼ وبزآٔد

 تجّیغبت ٔؤثس

 زٞجسی دز وبالٞب ٚ خدٔبت جدید

 ٔؿتسی ؾٙبغی

 ویفیت ٔحصَٛ

 خدٔبت پع اش فسٚؼ

1 
 عَاهل ًیرٍی

 اًساًی

 یب تغییس غبختبز غبشٔب٘یظسفیت عساحی 

 تٛا٘بیی وبزٌٕبزی ٚ ازتمبء ٘یسٚی وبز ؾبیػتٝ

 تٛا٘بیی عساحی غیػتٓ اٍ٘یصؾی

 ٟٔبزت ٚ ت صر پسغُٙ

 غبختبز غیػتٓ حمٛق ٚ دغتٕصد

 ثٙدی ٔؿبغُ عساحی غیػتٓ عجمٝ

 ٞبی پسغُٙ ٘ظبْ آٔٛشؼ ٟٔبزت
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 تررسی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل هحیط درًٍیاداهِ 

 شاخص هَلفِ ردیف

5 
 عَاهل هذیریت

 ریسی ترًاهِ

 ٞب زیصی ٚ وٙتسَ پسٚضٜ ٘ظبْ ثس٘بٔٝ

 ٞب دز ٔمبیػٝ ثب زلجب  ٞصیٙٝ وُ ا٘جبْ پسٚضٜ

 ؾبیػتٍی حُ ٔػبئُ ٚ ٔؿىالت 

 ٞبی ٔٛجٛد اغتفبدٜ ثٟیٙٝ اش ظسفیت

 غبشی ٔدیسیت دا٘ؽ  پیبدٜ

 ٚزی  افصایؽ غغح ویفیت ٚ ثٟسٜ

 ٞب  ٔػتٙدغبشی پسٚضٜ

6 
 عَاهل تحقیق ٍ

 تَسعِ

 أىب٘بت پطٚٞؽ دز ؾسوت

 عساحی ٔحصَٛ )تِٛید یب خدٔبت(

 عساحی ٚ تٛغؼٝ فسآیٙد

 ٔحیظ وبز ٔٙبغت جٟت ٘ٛآٚزی

 تٛا٘بیی جرة ٚ دزن تىِٙٛٛضی
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 تررسی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل هحیط درًٍیاداهِ 

 شاخص هَلفِ ردیف

 پرٍشُهذیریت  7

 ازتجبعبت پسٚضٜ

 زیػه پسٚضٜ

 ٔٙبثغ پسٚضٜ

 ویفیت پسٚضٜ

 ٞصیٙٝ پسٚضٜ

 شٔبٖ پسٚضٜ

 ٔحدٚدٜ پسٚضٜ

 یىپبزچٍی پسٚضٜ

 تدازوبت پسٚضٜ

8 
 فٌاٍری اطالعات ٍ

 ارتثاطات

 ؾجىٝ ٚ تجٟیصات

 ٞبی اعالػبتی غیػتٓ

 ٞبی اعالػبتی أٙیت غیػتٓ

 ویفیت اعالػبت

 آٚزی دادٜ ٞبی جٕغ زٚؼ

 ٞبی ذخیسٜ دادٜ زٚؼ

 ٔٙبثغ اعالػبتی
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11. SWOT 
 

 فرصت

 B2B  ٚB2Cٞبی  ٞبی ثبِمٜٛ دزآٔدشایی دز حٛشٜ ٚجٛد پتب٘ػیُ •

 تٛغؼٝ صٙؼت فٙبٚزی اعالػبت ٚ ازتجبعبت ٚ تجبزت اِىتسٚ٘یه ثب تٛجٝ ثٝ اغٙبد ثبالدغتی  •

 ٞبی ٔؿبثٝ ّٔی  ٚضؼیت ضؼیف زلجبی اصّی دز ا٘جبْ پسٚضٜ  •

 تحٛالت التصبدی ٚ اجتٕبػی وؿٛز   •

 ( .... ، ٚشازت ب٘ٝ ٚ دِٚت ٞبی ٘فٛذی ) زٚاثظ ثب لدزت  •

 تْذیذ

 ٞبی غبشٔبٖ ثٝ غبختبز دِٚتی  ٚاثػتٍی ثیؽ اش حد پسٚضٜ •

 خصٛصی ؾدٖ ؾسوت ٚ وبٞؽ ٔیصاٖ غغح ازتجبط آٖ ثب ثد٘ٝ دِٚت •

 ت ٔدیسیتی دِٚت تغییسا •

 قَت

 ٌرازی غدیس  ٚجٛد ٞیئت ٔدیسٜ لٛی ٚ ثسخٛزدازی اش حٕبیت ؾسوت غسٔبیٝ •

 ٚجٛد ویفیت ثبال دز ازایٝ خدٔبت   •

 تٛاٖ ٚ جػبزت ا٘جبْ پسٚضٜ ٞبی ٘ٛ   •

 ٚجٛد ٘یسٚٞبی ٔت صر ٚ جٛاٖ   •

 تٛاٖ ثسلسازی ائتال  ٚ ٕٞىبزی دز پسٚضٜ ٞبی ثصزي  •

 ضعف

 ٞصیٙٝ ٞبی غسثبز ثبال  •

 ٞبی یىپبزچٝ ٔبِی   ػدْ ٚجٛد غیػتٓ •

 ػدْ ٚجٛد فسآیٙد تحمیك ٚ تٛغؼٝ •

 ػدْ ٚجٛد غیػتٓ ثبشازیبثی لٛی •

 ػدْ ٚجٛد غیػتٓ اٍ٘یصؾی ٔٙبغت •

 ٞبی اغتب٘دازد  ٞب ٚ زٚؼ ػدْ ثىبزٌیسی غیػتٓ •
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 ّای اصلی شرکت راّثر استراتصی .12

ٞدبی اصدّی   وٝ دز آٖ اغدتساتطی  .تاشذهی استراتصی کلی شرکت راّثر، رسَخ در تازار ٍ تَسعِ خذهات

 ؾسوت ػجبزتٙد اش:

ارتقاء اعتثار شرکت راّثر در تازار خذهات فٌاٍری اطالعاات ٍ ارتثاطاات ٍ تجاارت     1.12

 الکترًٍیک

 ٞبی ا٘فٛزٔبتیه داخّی ٚ خبزجیتالؼ دز جٟت تمٛیت ازتجبط ٚ ٔؿبزوت ثب ؾسوت 

 ؿتسیبٖ ثبِمٜٛ ٞب جٟت ؾٙبغبیی ٘یبش ثبشاز، ٔ زیصی پسٚضٜ ثسلسازی ٍ٘سؼ عسح 

 ٞبی ؾسوت، ٔراوسٜ اِٚیٝ ثب ٔؿتسیبٖ، ازایٝ عسح پیؿٟٙبدی ٚ ػمد لسازداد ٔؼسفی تٛإ٘ٙدی 

  تبوید ثس حضٛز دز ثبشازIT  ٜٞبی ت صصی تجبزت اِىتسٚ٘یه  دز حٛش 

 ٞصیٙٝ -ادازٜ ؾسوت ثب ٍ٘سؼ زلبثتی ٚ ٔجتٙی ثس ٘ظبْ دزآٔد 

 ٜٞبی وٛچه ثٝ پسٚضٜٞبی ثصزي ٚ پسٞیص اش ٚزٚد  تٕسوص ثس پسٚض 

 

 ارتقاء سطح رضایتوٌذی ّرچِ تیشتر هشتریاى شرکت  2.12

  فٙبٚی اعالػبت ٚ ازتجبعبت  ٔؿتسیبٖ دز حٛشٜؾٙبغبیی ٘یبشٔٙدیٟبی اصّی ٚ وّیدی 

 ٖازایٝ عسحٟبی پیؿٟٙبدی ثسای دزخٛاغتٟبی ٔٙتؿسٜ اش غٛی ٔؿتسیب 

 تؼٟدات ٔسثٛط ثٝ ٔؿتسیبٖٞب ٚ پسغُٙ ؾسوت ثٝ پبغ ٍٛیی ٚ ا٘جبْ  ٔجٕٛػٝ تسغیت شیس 

 ازایٝ خدٔبت ٚ تؼٟدات ٔٛزد ٘ظس ٔؿتسیبٖ ثب غسػت، ویفیت ٚ لیٕت زلبثتی 

 

 ّای کلیذی شرکت تقَیت شایستگی 3.12

 ٜٞب اػٓ اش داخّدی  ثب غبیس ؾسوت ٞبی ٕٞىبزی ٘بٔٝ ٞب ٚ تفبٞٓ ا٘تمبَ دا٘ؽ فٙی دز جسیبٖ ا٘جبْ پسٚض

 ٚ خبزجی

 وّیدی ؾسوت ٞبی پس لبثّیت ٚ غٛدآٚز دز حٛشٜ ؾبیػتٍی ثبشازٞبی ؾٙبغبیی ٚ تمٛیت حضٛز دز 

 ٞبی ٚیطٜ تجبزت اِىتسٚ٘یه ٞبی ؾسوت دز حٛشٜ تٛغؼٝ فؼبِیت 

 

 تَسعِ ٍ تْثَد هٌاتع اًساًی شرکت 4.12

 غبشی غبشٔبٖ ثٟجٛد ٔػتٕس غبختبز غبشٔب٘ی ؾسوت ثب تٛجٝ ثٝ چبثه 
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 ٞب ٞبی ث ؽ خصٛصی دز ا٘جبْ پسٚضٜ اغتفبدٜ اش لبثّیت 

  ٚضؼیت حمٛق ٚ ٔصایبی وبزوٙبٖ دز لبِت ٘ظبْ ؾبیػتٝ غبالزیثٟجٛد 

 ٝا٘فٛزٔدبتیىی دز داخدُ    ٞبیزٚشغبشی ٔػتٕس ثب٘ه اعالػبتی ٔت صصبٖ ثسجػتٝ دز عسح ایجبد ٚ ث

 وؿٛز 

 

 ّا(  ّا ٍ فٌاٍریهٌذ ًوَدى اهَر شرکت )شاهل تْثَد فرآیٌذّا، رٍش ًظام 5.12

 ٜ٘ظبْ جبٔغ ٔدیسیت پسٚضٜٞب ثب تٛجٝ ثٝ اغتمساز  وٙتسَ ػّٕىسد پسٚض 

  وٙتسَ ػّٕىسد ٚاحدٞب ثب تٛجٝ ثٝ اغتمساز یه ٘ظبْ اغتب٘دازد ویفیت ٔؼتجس دز ؾسوت 

 ٞب ٕٔیصی ٔػتٕس غیػتٓ ٚ زٚؼ 

 ا٘جبْ ٟٔٙدغی ٔجدد فسایٙدٞبی وبزی 

 ٓٞبی اعالػبتی ٔٛزد ٘یبش دز ؾسوتاغتمساز ٚ تىٕیُ ٔػتٕس غیػت 

 ثٝ غدبیس   ٞبی جبزی ؾسوتٞب ٚ فؼبِیتزغب٘ی تٛإ٘ٙدی تٛإ٘ٙدغبشی ثیؽ اش پیؽ ؾسوت ٚ اعالع

 ٔؿتسیبٖ ٚ وبزفسٔبیبٖ
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 تررسی تازار  .13

 
 

 هحَرّای تَسعِ فاٍا در ترًاهِ پٌجن تَسعِ .1

  تٛغؼٝ دِٚت اِىتسٚ٘یه 

  تٛغؼٝ تجبزت ٚ ثب٘ىدازی 

  ًٙٞفضبی ٔجبشی  -تٛغؼٝ فس 

  ٜتٛغؼٝ غالٔت ٚ زفب 

  تٛغؼٝ شیسغبختICT  

  ٝتٛغؼISMS 

  تٛغؼٝ لٛا٘یٗ ٘ظبزت ثسICT 

 ػداِت اِىتسٚ٘یىی 
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 ّای تازار شٌاخت فرصت .2

 ٞبی ازشؼ افصٚدٜ  غسٚیعVAS 

 ISMS 

 وبزت ٞٛؾٕٙد 

 تجبزت اِىتسٚ٘یه 

  اپساتٛزیMobile Payment 

  اپساتٛزی تّفٗ ثبثت 

 ٓٞبی ٔ بثساتی  غیػت 

 ( ْتٛغؼٝ ؾجىٝ اپساتٛز چٟبزFTTX) 

 ( پسداشؼ اثسیCC) 

  ًٙودی 

  دِٚت اِىتسٚ٘یه 

  غالٔت اِىتسٚ٘یه 

 آٔٛشؼ اِىتسٚ٘یه 
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 ّای شرکت پرٍشُ .3

 

 ّای تازارفرصت خذهات کسة ٍ کار پرٍشُ

ؾجىٝ ثبشزغدی ٚ ٘ظدبزت ٔسدٔدی    

 )ؾجٙٓ( 
 ّای عولیاتی  پرٍشُ

 ٞبی ازشؼ افصٚدٜ  غسٚیع

VAS 
 تجبزت اِىتسٚ٘یه 

 Mobile Payment 

  دِٚت اِىتسٚ٘یه 

غبٔب٘ٝ ٔدیسیت أالن ٚ ٔػتغالت 

 وؿٛز 

غددبٔب٘ٝ ٔىددب٘یصٜ ثجددت ٔؼددبٔالت  

ّای در هرحلِ اجرا ٍ  پرٍشُ خٛدزٚ 

غیػتٓ ٔدیسیت ثجدت غفبزؾدبت    اًذازی  راُ

 ٚازدات وبال

زیصی ٔٙبثغ غبشٔب٘ی  غیػتٓ ثس٘بٔٝ

 ای آذزثبیجبٖ ثسق ٔٙغمٝ
ّاااای در هرحلاااِ  پااارٍشُ

 سازی پیادُ
غیػتٓ صدٚز اِىتسٚ٘یىی لجدٛ   

 ا٘جبز 

 ٔسوص صدٚز ٌٛاٞی اِىتسٚ٘یىی 

ٞددبی پسداخددت اش عسیددك  غیػددتٓ

 (Mobile Payment)ٔٛثبیُ 
 ّای در هرحلِ آغازیي پرٍشُ

IP Media 

 غبٔب٘ٝ تأٔیٗ اِىتسٚ٘یىی وبال

 


