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اطالعات شرکت ما قرار خواهید در این طرح شما در جریان تمام  
به  گرفت آگاهی، شفافیت  داریم  باور  و شفافیت،  زیرا  دارد  همراه 

ی یک انتخاب خوب که از همه  شود و نتیجهباعث انتخاب بهتر می
ست که آنرا به دنیا  شمارضایت  لبخند    تر استچیز برای ما مهم

 ... دهیمنمی
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 رزومه کاتالوگفهرست 
 مشخصات حقوقی شرکت

   هامجوزات قانونی،گواهینامه  03 ( جدول اطالعات آماری)
 16 ( تصویر مجوزات)

 ما درباره  
  ها و افتخاراتتقدیرنامه  04 ( سخن مدیرعامل)

 17 ( ها تصویر تقدیرنامه)
 ارایه رزومه شرح 

 فرایند انجام کار  05 )مقدمه، هدف، ویژگی، مزایا( 
 18 ( جدول فرایند)

   ی شرکتتاریخچه 
   فرایند مدیریت پروژه 06 ( سرگذشت با تصویر شرکت )

 19 ( فازبندی کنترل پروژه)
   نمودار زمانی

   حفظ محرمانگی 07 ( سایر وقایع مهم شرکت )
 20 ( عدم افشای اطالعات)

 ی فعالیت شرکتزمینه 
  بهبود خدمات   نظارت و 08 (  ها با درصد تسلطجدول فعالیت)

 21 ( جدول تست کنترل بهبود )
  های شرکتارزش

   سطح ارایه خدمات 09 (جدول ارزشها با میزان امتیاز)
 22 ( SLAجدول )

   اجتماعی شرکت مسئولیت 
   شرایط فنی همکاری 10 (جدول مشارکت با میزان امتیاز)

 23 ( کلیات همکاری در یک نگاه )
   انداز، ماموریت شرکتچشم

   سخن آخر 11 (میزان امتیازجدول با )
 24 ( انتخاب ما)

   های مورد استفادهتکنولوژی
   اطالعات تماس 12 ( جدول با میزان تخصص )

ارتباطی و نظرات  نماینده، درگاه)
 ( مشتریان

25 
    محصوالت شرکت

   14 ( جدول سایر محصوالت)
    خدمات شرکت

   14 (خدماتجدول سایر )
   راهکارهای شرکت

   14 ( جدول سایر راهکارها)
   ترکیب مدارک پرسنل

   15 ( نمودار ترکیب مدارک)
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 رزومه کاتالوگ شرکت فناوری اطالعات سیمون
 مجری تخصصی راهکارهای زیرساخت شبکه 

 مشخصات حقوقی شرکت در یک نگاه 

 شناسه ثبت  تاریخ ثبت  نایب رئیس مدیرعامل نام حقوقی شرکت

سید علی نوریان نجف   سیمین ویرا نوآور 
 5136 1400/08/18 عظمت پورهادی آبادی

 نوع شرکت  آخرین تغییرات کنونیسرمایه  کد اقتصادی شناسه ملی 

 سهامی خاص  - ریال   000/1/ 000/ 000 ۴۰۳۰۰۳۰۷۸۷ 14010494091

 تجاری  برند سایت وب ایمیل  فکس تلفن

 ۲۱۷۱۷۲۳۹۷۱۷  ۰۱۷۷۷۰۳۳۷۷۷ info@Seemon.ir www.Seemon.ir  سیمون 

 26کوی صانعی،بن بست فقهی، پالک  - نجف آباد، خیابان شهدای غربیصفهان، ا نشانی دفتر مرکزی:

 موضوع فعالیت: 

طراحی کامپیوتری،تحلیل  تجهیزات  و  افزار  زمینه سخت  در  کلیه خدمات  و   ارایه  اجرا  توسعه 
غیر شبکه ای،مشاوره فن آوری    پشتیبانی فنی کلیه سیستم های رایانه ای بازاریابی غیر هرمی و

موبایل )بجزفرهنگی وهنری(، خدمات، میزبانی   اطالعات و شبکه،تولید نرم افزار های تحت وب و 
نویسی برنامه  دامنه،  و  ها  طراحی ساخت وب سایت،  وبسایت  به سفارش مشتری،   سایت 

خدمات رایانه،  ارایه  و  مشتری    تولید  سفارش  های  افزار  نرم  پشتیبانی  و  تولید  اینترنتی، 
وهنری(، خارجی    )بجزفرهنگی  و  داخلی  معتبر  های  شرکت  نمایندگی  و  شعب  اعطای  و  اخذ 

 از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط  درصورت لزوم پس

   تیم سیمون اطالعات آماری

 های اجرا شدهپروژهتعداد  پرسنلتعداد  فعالیت/سال سابقه 

6 150 70 
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     سیمونشرکت  یرباره د
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

و ریز مشخصات اطالعات  حاویاین طرح 
شرکت است که تحت حقوقی، فنی تخصصی 

شود که رزومه پروفایل تجاری عرضه می عنوان
ی جزئیات کاملی از شرایط و سوابق دهندهنشان

ی دهنده آن است پسندیده کسب و کار ارایه
ت که به جهت بررسی کلی، مطالب این طرح اس

فرمایید این طرح یک نمونه را بدقت مطالعه 
به که باتوجه  معرفی کامل شرکت استاز جامع 

شناخت بازار سوابق و تجارب کاری، مطالعاتی و 
یرامونی، دانش، تجربه و مشاهدات پ یو برپایه

شک طیف تدوین و تنظیم شده و بی
تری را پس از ارزیابی و مطالعه شما و هگسترد

تواند پوشش دهد فلذا ابهامات میطرح سایر 
 بخشی بیشتر بههیاین طرح آگا یهدف از ارایه
باشد تا با اطمینان ای عزیز( میشما )کارفرم

 فرمایید.اخذ  تصمیمات مقتضی را ترتمام خاطر

 

با فنی است که -هویتییک سند رزومه این 
کامل مطرح شده ییات زتشریح تمام جوانب و ج

و در  است شرکتآن متعلق به که ریز اطالعات 
ا خواهشمند لذ شوداختیار شما قرار داده می

از نشر و یا  تایید و یا رد آناست در صورت 
صحت  خودداری فرمایید.. غیرتوزیع آن به افراد 

کلیه اطالعات این کاتالوگ را تضمین و مسولیت 
آزمایی آنرا با امضای زیر و پاسخگویی راستی

 تایید میکنیم.

....... 

 با تشکر از حسن توجه شما: 

 سیمونمدیرعامل شرکت فناوری اطالعات 

 

 

 

مدیرعاملسخن   

اطالعات    شرکت با   سیمونفناوری  موفق  افتخار همکاری 
ی خود دارد. های بسیاری را در کارنامهها و سازمانشرکت

ای که افتخار همکاری را با آن ما باور داریم که هر مجموعه 
بی داشته فرصت  یک  و ایم  همراهی  برای  است  نظیر 

شرکت. همکاری   توان  توسعه  و  بهبود  جهت  مستمر 
بُرد توام با لحاظ کردن -های بُردنحوی که با اجرای پروژه به

تمام نیازهای مشتری، موقعیتی خاص و استثنایی را برای 
بالیم. ماحصل اش به خود میکند که از داشتنما مهیا می

ی درخشان این باور ما، سوابق ارزنده و چندین ساله سابقه 
از است ک ه در سبد محصوالت، خدمات و طیف وسیعی 

کند. بر همین اساس هر مشتریان هموراه خودنمایی می
ای که حاصل می شود عالوه بر افزایش سطح تجارب پروژه 

دانستنی آموزهو  سطح  افزایش  سبب  ما،  و های  ها 
های بیشتر می شود زیرا باور داریم این تجربیات خالقیت 

ی راه است تا در هر سازمانی که گرانبها،  توشه  و نقشه
و  گیریم  کار  به  کمال  و  تمام  را  آنها  یافتیم  امکان حضور 
همچنین با کسب معلومات جدید و یادگیری بیشتر بر این 

ها اندوخته بیفزاییم. اصوال تجارب بدون کاربرد و دانستنی
های بدون اجرا، هرگز کارایی و اثربخشی الزم را و دانستی

بنابراین در   ندارد  ارزش  خلق  برای  که  معتقدیم  بسیار 
سازمانی که در آن فعالیت داریم روحیه مشارکت تیمی در 

شود های ناب سبب می خلق ارزش با استفاده از اندوخته
 بهترین کارایی را داشته باشیم... 

سازمان  حداکثری  انجام رضایت  مدتی  آنها  در  که  هایی 
ای از است و مجموعه ایم خود گواه بر این باور  وظیفه کرده 

های حسن انجام کار ها و گواهینامهها، رضایتتقدیرنامه
که به مهر و امضای مشتریان ما مزین شده، هر کدام برگ 
طول  در  که  فاکتورهایی  مهمترین  ماست.  برای  افتخاری 

ای، باید به آنها اشاره کنیم: صداقت، مدت فعالیت حرفه 
ی کار گروهی در ه شرط عدم تنزل کیفیت، روحی سرعت به 

های فنی مهندسی، خالقیت، مهمترین فاکتورهایی کارگروه 
ها است که باید در انتخاب ما به آن دقت شود و این ویژگی

ها و نظرات کامال مورد ادعاست. لیست برخی از گواهینامه
ی کیفیت و کمیت خدمات مهندسی ما دیگران درباره نحوه 

در این طرح موجود است به همراه اطالعات تماس آنها نیز  
توانید جهت بررسی حسن انجام کار با آنها تماس و که می

از صحت و سقم آن اطمینان حاصل فرمایید. امیدواریم در 
از  را  لذت  نهایت  همکاری،  امکان  شدن  فراهم  صورت 

 حضورم خواهید برد.
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رزومه  یارایه هدف از  

ارایه دهنده   زهامرو یا  و  پیمانکار، مجری  کار ساده انتخاب یک  اطالعات  فناوری  ای نیست حجم  ی خدمات 
ها و افراد هر سال در حال ورود به این صنعت هستند و سپردن پروژه به آنها و انتخاب  عظیمی از شرکت

اهداف مشتری و    ها، ناکامی در پیشبرد. شکست پروژه برانگیز استبهترین گزینه همیشه دشوار و چالش 
شود و همواره هدایت کردن یک پروژه به سمت  اعتمادی مشتریان میتعلل و تاخر در اجرای کار سبب بی

ی کارفرمایان شود. مهمترین ها و زمان و هزینهتواند منجر به از دست رفتن سرمایهها میبرخی از این شرکت 
ها و قدرت انجام آن شرکت  آشنایی با توانایی کننده)مجری( عدم علت عدم انتخاب صحیح یک شرکت ارایه 

با آن سازمان سنجی همکاری فی مابین  امکانحسب اعالم نیاز سازمان محترم شما جهت بررسی و    است لذا
ا ضمن آشنایی با جزئیات فعالیت است ت  شرکتکه شرح مفصلی از پروفایل تجاری    کاتالوگمحترم این رزومه  

ارزیابی صحیح و دقیقی   ارزنده ما  انتخاب  امکان   لطفا  ای بکنید. بنابراینداشته باشید و  از مطالعه،  پس 
 ...م.ی کناختصاصی جلب می رزومه کاتالوگاین  توجه شما را به همکاری را بررسی و اعالم فرمایید.

 
 

 مند خواهید شد... که از آن بهره  یمزایای 
 

 شرکت ماهمکاری با  مزایای
 
 هامتخصصین مجرب در  اجرای پروژهاستفاده از  •
 پروژه  یاجرا یو بعد از ارائه نی قبل، ح گانیرا یمشاوره •
 رقبا   ریخدمات نسبت به سا یهیمناسب در ارا ینهیهز  •
 و بهبود کسب و کار    جادیدر ا   ایروز دن  یهمگام با تکنولوژ •
 انیمشتر  یارتباط و وفادارساز یاستانداردها نیتدو •
 اطالعات سازمان یو عدم افشا یحفظ محرمانگ نیتضم •
 و خدمات پس از فروش یگارانت •
 ن ی آنال یبانیاز پشت یمندبهره •
 یدر طراح  یاصول مهندس تیرعا •
 ا یروز دن یهایتکنولوژ نی استفاده از آخر  •
 یاو حرفه قیدق یمستندساز •
 کرد..  میخواه می که به شما تقد گرید یاریو بس •

 خواهید کرد؟ چرا ما را انتخاب 
 

 . مخالقیتچون  •
 . گذاریمرا در صدر کارهای خود می نوآوریچون  •
 مهم است.هم چون زمان شما برای ما  •
 کنیم. چون کیفیت را فدای کمیت نمی •
 سپاریم. کار را دست کاردان میچون  •
 گذاریم. چون به انتخاب شما احترام می •
 چون مفتخر به همکاری با شما هستیم. •
 گذاریم. را تنها نمیچون هموراه شما  •
 کنیم. ای کار میچون حرفه •
 کنیم. چون از متخصصین کارآزموده استفاده می •
 کنیم. منطق نمیچون شما را درگیر بروکراسی بی •
 سال است که در این صنعت فعالیم.  ۷۰چون حدود   •
 ... خواهید دیدشما که دیگر و بسیاری  •
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      سیمون شرکت  یتاریخچه

و موثر به عنوان    داریحضور پا   موفق وسال تجربه     6از    شی ببا    سیمونشرکت  
 ی لی اطالعات کشور مطرح شده، اگرچه زمان خ  یاز فعاالن در صنعت فناور  یکی
  ی گذرد اما استفاده از تجارب استراتژ  یشرکت نم  تی از قدمت و فعال  یادیز 

  سبب شده   ا،یپو  انیاز مشتر   یموفق، کارشناسان خبره و گستره بزرگ  رانیمد
در همان آغاز موضوع    نیداشته باشد، بنابرا  یری زمان رشد چشمگ  ن یتا در کمتر 

اطالعات به عنوان    یاز تمام کاربران فن آور   تیو حما  یبانی خود را پشت   تی فعال
در طول   می!. ما توانست می خاص باش مینموده و تالش دار   یخود تلق انیمشتر 

در    شتری داده و هر روز شکوفاتر و با اقتدار ب  هیارا  یو اقتصاد  یاز نظر فن  یناسبعملکرد م  ت،ی مدت فعال
جذب و    ییما، توانا  ی. تجربه و توان تخصص می نقش کن  یفایکشور ا  یو تجار  ی حرفه ا  یها  تی صحنه فعال

 ان، یتر با مش  نهیر یسابقه ممتاز و د  از،ی مورد ن   یخبره و بهره مند از تخصص ها  ی انسان  یروی پرورش مداوم ن
مرتبط   یها  نهی به اتفاق زم  بیقر   تیها و پوشش اکثر   تی فعال  یگستردگ  ،یو صداقت حرفه ا  یخوش نام

صنعت    نیرا فراهم نموده است که با توجه به روند رو به گسترش ا یطیبا صنعت ارتباطات و اطالعات، شرا
کشور شناخته  و کالن    یمل  یپروژه ها  یدر راهبر  م و مه  یاصل  یاز پشتوانه ها  یکیبه عنوان    مادر کشور،  

  نیاعتبار در ا کی شکبیکه  یبه نحو د،ینما فایرا ا  یصنعت نقش بارز نیگسترش ا یشده و در برنامه ها
خدمات همراه    هیو تالش مستمر در جهت بهبود ارا  ان،یشود. اعتماد مشتر   یصنعت در کشور محسوب م

در    یطوالن  یبزرگ با قدمت ها  یاز شرکتها  یاری هم رده بس  شیآن داشته تا با سن کم خو  ررا ب  سیمون
  ،یاقتصاد  میاز تحر   یرغم مشکالت ناش  یعل  ت،یفعال  یدر طول سال هاما  .  باشد  یمل  یتهای عرصه فعال

کشور را بر عهده    کیمراکز حساس و استراتژ   یبرا  یوتری کامپ  زاتی تجه  نهی خدمات در زم  هیو ارا  یبانی پشت 
 ه ی ارا  ۳را از نظر درآمد و سود داشته است. کسب رتبه    یموفق  اری رد بسعملک  زی دوران ن   نیداشته و در تمام ا

 . مرکز است نیت ای ماحصل گستره فعال زی ن کی انفورمات یخدمات در شورا 
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  ، آنچه برما گذشت!  سیمونشرکت  1نمودار زمانی 

گام اصلی شما آنچه را که بر ما گذشته را خواهید دید و یک چشم انداز کلی    ۳در  
ی تولد شرکت تا اکنون که در خدمت شمائیم را نظاره خواهید کرد. این  از لحظه 

شد الین خالصه نمودار زمانی است که فراز و فرودهای بیشتری را شامل میتایم
از حوصله  تکه  با  لذا  بود  مطالعه خارج  کلیدیی  بر  که  مرکز  را  آنچه  وقایع  ترین 

 گردد...  ی ما بدانید بشرح این نمودار تقدیم حضور میالزمست از گذشته
 

 سایر وقایع   1
   سال 6رشد جذب نیروی انسانی طی 

 تحت حمایت سیمون تارتاپ اس 6تاسیس بیش از 

 بداعات و اختراعات جهانی کت در مسابقات اها و پروژه های شر طرح مدال طالی جهانی توسط  10کسب بیش از 

 علمی در ژورنال های معتبر اسکوپوس و الزویر  مقاله 5بیش از و نمایه سازی  چاپ 

کشور    8مزمان از  شماره به صورت ه  8مکان استفاده از بیش از  ولید اولین سیمکارت ملی با قابلیت استفاده بین المللی و ات
 فمختل

 مونر مستقیم در محصوالت و زیرمجموعه های سیتقیم و غیمیلیون کاربر مس  25جذب بیش از  

 استان کشور  8ایندگی به بیش از اعطای نم

 تهران، چین و ترکیهاصفهان، دفتر در 4یس بیش از تاس

 کشور   7 دیتاسنتر در 7مشارکت در تاسیس 

 سراسر دنیا سازمان های علمی  نمایندگی و تفاهم همکاری با  7ذ بیش از خا

 
 

1 TimeLine 

02 

۷۹۷5 
۷۹۷4 ۷۹۷8 ۷۹۷9 ۷400 

01 03 

04 

05 

 تشکیل تیم سیمون

زیرمجموعه   6تاسیس  یت اپ نرم افزار راتولید 
 دیگر

رسیدن تعداد مشتریان  
و  سازمان ۷۰۰به بیش از 
 کت سیکاوبر تشکلیل ش

 

بدیل شخصیت حقیقی ت
 ی ما به شخصیت حقوق
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 سیمون شرکت  فعالیت کاری ینهیزم

کار گرفته شده تماماً در بهدر آنها    ما  هایی که طبع، عالقمندی و تواناییحوزه 
را بهر کاری ساختند  زمینه باور داریم که هر کسی  های مرتبط کاری است ما 

های عریض و طویل صرفاً بر روی خدماتی تمرکز  ی سیاهه بنابراین بجای ارایه
ها این زمینهفعالیت ما در  ایم که بیشترین تجربه را در آنها داریم بنابراین  کرده
و به تایید مشتریان ما    شده و در نهایت بخوبی نمود پیدا کرده  ارزیابی  کامال

فناوری اطالعات  های رسته تخصصی  نیز رسیده است. هرچند که دامنه فعالیت
یم اما  ها اشراف اندکی داشته باشما بر آن بوده تا از تمامی این حوزه  سعی  اما  بسیار وسیع و نامحدود است

  شبکه و زیرساخت از    مشخص و معین  یبر روی چند حوزه ت شرکت را  ی کامل فعالی یقینا تخصص و تجربه 
های کاری زمینهریز    های مستمر ماست. لذاتالش   یکه همین موضوع نقطه قوتی برای نتیجه  ایممتمرکز کرده

ای مرتبط دیگری وجود دارد اما در جدول زیر نیست مراه درصد تسلط به شرح جدول زیر است اگر حوزه هبه
کنندگان دیگر به شما های الزم را جهت انتخاب تامینهای کاری مشاورهتجارب و اندوخته با توجه به حجم  
 ارایه خواهیم داد.

 های کاریزمینه فعالیتجزییات 

 میزان تسلط  عنوان ردیف

 %100 شبکه  و پسیو اکتیوهای شبکه و زیرساخت پشتیبانی و اجرا  1
 %100 مهندسی خرید و فروش تجهیزات زیرساخت شبکه 2
 IP-Base 100%و مدیریت تجهیزات  اینترنت اشیا 2
 %100 داده  ذخیره سازی ابری  ی راهکارهایارایه 3
 %100 سرور های ابری و فیزیکیپیاده سازی  4
 %100 ی فیبرنوری شبکهطراحی و اجرای  5
 %100 های سیمی و بیسیمشبکهطراحی و اجرای  6
 %100 های اجتماعی شبکه دیجیتال مارکتینگ در 7
 %100  2شبکه های پیچیده یکپارچه سازی  8

 %100 زنی و تست ارتباطات زیرساختکشی، سوکت کشی، کابلاجرای کامل عملیات دایکت 9

 %100 براتو مخا های شبکهسرویسراهبری  10

 ICT Master Plan 100%ر کسب و کاارایه برنامه و پالن جامع توسعه  11

 %100 ینقشه پالنهای زیرساختطراحی  12

 
 

2 Mesh 
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 سیمون شرکت هاي ارزش

مشی ، خطرسيدن به اهداف مأموريت، چشم انداز و توسعه روزافزون كسب و كارمان  راههاي سبز ما در  ارزش 
را شکل می ما  راستای همین خطسازمان  در  ارزشدهد  این  فعالیت در سازمانمشی  را طی مدت  های ها 

ن یعنی . ایاندایم و ماحصل آن امتیازاتی بود که آنها به ما داده مختلف به رای و نظر مشتریان عزیز گذاشته 
شرح  هایی که در نظر داریم به گویند بر اساس اصول ارزش به ما میارزیابی دقیقی از آنچه مشتریان راجع 

تر جدول زیر است و همواره سعی در بهبود مستمر آن داریم زیرا اعتقادمان بر این است که خلق ارزش مهم
 :از تعریف و تدوین ارزش است

 های ماتمندی آنها به ارزش امتیاز مشتریان بر اساس سطح رضای

 
  امتیازمیزان 

 امتیازمیانگین  100 75 50 25 0

  ای و ایجاد رقابت سالم و حرفهاحترام به رقبا 

86.5 

  داي مشتريان شنيدن ص
  پرسنل های خانوادگیرعایت اصول ارزش 

  و خدمات تالمحصوی متمايز در ارائهكيفيت 

  پایداربهبود مستمر كسب و كار و رشد 

  ها فعالیتجديت در تمامي  کوشی وسخت 

  مشتريان یشناسايي و مرتفع كردن نيازها
  خالقيت، نوآوري و ارزش آفريني 

مهمترین  عنوان به احترام به مشتريان
  سرمايه شركت 
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 سیمون شرکت مسئولیت اجتماعی 

بر دوش داریم و   یاجتماع  تی مسئولای شکی نیست که ما نیز  در کنار فعالیت تخصصی و حرفه  
در جهت حفظ، مراقبت و   ست یبایاست که شرکت م  یو تعهدات  فیمجموعه وظا  این مسولیت اجتماعی 

ها، و  ان در برابر جامعه، انسما    آنبا    وندی در پ  که  انجام دهد.   کند،یم  تی که در آن فعال  یاکمک به جامعه 
 یاز جستارها  تی مسئول  نیو ا  دانیمکند خود را مسئول و متعهد میانجام وظیفه میکه شرکت در آن    یطی مح

  ت ی “مسئولشده:  فیتعر   چنینتر  روشن  یفی، در تعر ما  یاجتماع  تی مسئول  .رود یفراتر م  یو مال  یاقتصاد
بوده و فراتر از منافع   ی منفعت اجتماع  یدارندهدر بر  است که    ییهات ی فعال  یشامل کلیه شرکت،    یاجتماع

 شامل:  هااست و امری است پایبندی به آن رمز انسانیت است!" این مسئولیت سازمان

 مسئولیت اجتماعی ما در جامعه

 
  مشارکت میزان 

 مشارکت  میانگین 100 75 50 25 0

می و پروژه های عام عل یانجمن ها یت درعضو
  المنفعه کشور های نیجریه و ترکیه

86.5 
  مهندسان در انجمن  یتعضو
و استارتاپ ها   ینیکارآفر   یدادهایاز رو  تیحما

  ست یز  طیو مح  ITدر حوزه 
  استارتاپ دانشجویی 6بیش از حامی مالی 

مل  ارائه فن  جادیا   یطرح  خدمات  و   یشبکه 
 اشتغال بانوان قیاز طر  یمهندس

 

 

 

 

 

 سیمون شرکت  اندازچشم
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 سیمون  رزومه کاتالوگ شرکت فناوری اطالعات

1
2

  

هستیم بنا    ران، یاطالعات و ارتباطات ا  یدر حوزه فناور  شروی پاز آنجایی به عنوان یک برند فعال و  
و رقبا هموار موثرترین    انیمشتر   نی در ب   تیو مز   زیتما  جادیصنعت و ا  نیا  ینده یآ  ادندشکل   در  داریم تا

اي توانمند و پيشرو در حوزه هاي خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان مجموعه  برداریم لذاها را گام
با سرلوحه  ایم تا  ای گذاشته حرفه پا به عرصه فعاليت    ،ان شرکتر دانش و تخصص توان کارشناس و با تکيه ب

ا ارزنده  نوآوري" خدمات  و  "تحول  و  "رقابت سالم"، "مشتري مداري"  ارائه  قراردادن  به مشتريان خود  را  ي 
انداز ما تبديل شدن به گروهي بزرگ و تراز اول در کشور چشمتحقق این امر، برای ترسیم  . از اين رو،  یمنماي

ی خود را با  کنیم تا فاصلهکه سهم رشد در هر چشم اندازی را مرتب ارزیابی می  باشدی با خصوصيات زير م
 : اهداف بلندمدت بسنجیم 

 سیمون ساله شرکت  ۷۲انداز چشم

 
  پیشرفت در رسیدن به چشم اندازمیزان 

 رشدمیانگین  100 75 50 25 0

باالترين  با  اطالعات  فناوري  خدمات  ارائه 
  نوين کيفيت ممکن و با استفاده از فناوري

86.5 
تبديل شدن به يک برند معتبر در زمينه ارائه  

  خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات
در تبديل فعال  و  معتبر  شرکت  يک  به  شدن 

هاي دولتي و خصوصي در  مشاوره و اجراي پروژه
 شرکت حوزه فعاليت 

 
هاي با ساير شرکت هاي همکار در حوزه  تعامل

هدف گسترش فرهنگ مشتري مداري  مرتبط با
 و توسعه و بهبود بازار.

 

 

 سیمون شرکت   تیمامور 

دانيم. از اين رو،  می مأموريت خود را برتري در ارائه خدمات و مشاوره فناوري اطالعات و ارتباطات  ما
 خدمات   یداند تا با استفاده از نيروهاي مجرب، متخصص و کارآزموده کليهمیخود را متعهد    سیمونشرکت  

رضايت مشتريان شود، ارائه  خود را در باالترين سطح ممکن و با بهترين کيفيت که منجر به    یشده مهندسی
ما این   نمايد و به منظور تحقق اين امر از تمام ظرفيت ها و پتانسيل هاي ممکن خود استفاده مي نمايد.

را جهت محقق  تدوین کرده را به تفکیک برای خود    ماموریت آنها  ایم و همواره میزان پیشرفت در نیل به 
 کنیم:شدنشان ارزیابی می

 کت ماموریت سازمانی شر 

 
  پیشرفت میزان 

 پیشرفت میانگین  100 75 50 25 0
شبکه  مشارکت و   یسازو  خدمات  ارائه  در 

در حوزه    نینو  یهای بر فناور  یمحصوالت مبتن
 فاوا

 

86.5 
اجرا  یگذارهیسرما مل  یهاطرح  یدر  و    یکالن 

اولو با  فاوا  توسعه   تیحوزه  و  مشارکت 
 ی بخش خصوص  یهات یظرف

 
  ی بهساز  یو اشاعه صنعت فاوا در راستا  توسعه
  کشور  عیصنا یو نوساز

نمودن صنعت    ینقش اثربخش در جهان  ی فایا
 ی المللن یفاوا و توسعه تعامالت ب
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     سیمون شرکت های مورد استفاده در تکنولوژی

 ها های روز دنیا در اجرای پروژه ایم تا همیشه از آخرین فناوری ما خود ملزم نموده 
ی تکنولوژی است که امنیت، آرامش شدن با رشد و توسعه بهره بگیریم زیرا همگام 

همراه خواهد داشت لذا بدیهی است که در حین، اجرا و یا پس  و اطمینان خاطر را به
وسیعی   طیف  پروژه  هر  اجرای  فناوریاز  مهمترین  موضوع  از  با  مرتبط  که  هایی 

از این تکنولوژی فعالیت شرکت است را به  ها  کار خواهیم گرفت که اسامی برخی 
 گردد.مورد استفاده در شرکت به شرح جدول زیر ارایه می

 مورد استفاده هایفناوری 

 عنوان تخصص  حوزه تخصصی 
  میزان تسلط 

 میانگین  100 75 50 25 0

شبکه و  
 زیرساخت

 طراحی پالن شبکه 
VISIO  

86.5 
 امنیت شبکه 

ISMS  
 مدیریت خدمات 

ITSM  
 مانیتورینگ شبکه 

ITOM  

مدیریت تجهیزات  و  
 دارایی ها 
ITAM 
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 سیمون شرکت محصوالت 

افزاری و ارتباطی را پس ازمهندسی  سختما با اخذ نمایندگی فروش تجهیزات شبکه، انواع و اقسام تجهیزات  
کنیم. شکی نیست که لزوم  ترین قیمت ارایه میصرفه خرید و تامین در بازار به مشتریان عزیز و با مقرون به 

افزار مناسب سبب بهبود کارایی و راندمان شبکه خواهد شد و ما با توجه به این مهم بهترین  ی سخت تهیه
خدم در  را  دنیا  روز  میتجهیزات  پیاده  که  راهکارهایی  و  گرفت.ات  خواهیم  بکار  مهمترین   کنیم  از  برخی 

 کنیم به شرح زیر است: ی فعالیت شرکت ارایه میسازمانی شبکه و زیرساخت که در حوزه محصوالت 

 شرکت زیرمجموعه هایمهمترین 

   
 سیمون وب سرویس

 (ابری کار های وب و سرورارائه راه)

 رند سیمون ت
ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ مبتنی  )

 (بر هوش مصنوعی

 سیمون مخابرات 
 ( ارائه راهکار های مخابراتی و پیامکی)

   
 پ تری سی

  72و سفر با بیش از دمات سیر ارائه خ)
 ( جهانیزبان  32ارز و 

 سیکاوب
ی با ارائه سیمکارت های بین الملل) 

 ( قابلیت استفاده در ایران

 از موبیکساپ س
یک اپلیکیشن ساز آنالین اندورید و آی  )

 (او اس
 

 شرکت  سایر محصوالت  1
 سیمون  های خانگی و صنعتیمینی کامپیوتر انواع 
 سیمون های چند وظیفه  پتر کواد کوانواع 

 شبکهو جهیزات سرور تانواع 

 زمانوز به صورت همبا قابلیت پشتیبانی از لینوکس و ویند بومی انار سیستم عامل

 یوز فارسی امه نویسیزبان برن

 زمانی سیمون سامانه جامع اتوماسیون سا

 ابی ملی و بین المللی اتصالامع کاریسامانه ج

 ین و رندرینگانوا رایانه مجازی مناسب پردازش های سنگ

 یامرسانپیم و انواع سرور های گ

 محصول دیگر 25و بیش از 
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 سیمون شرکت خدمات 

شبکه تمام تالش خود را دارد    رساختیو ز   یوتری کامپ   یهااز مراکز فعال در حوزه شبکه   یکیبه عنوان  شرکت  
بهره با  و تجربه متخصص  یری گتا  پاسخگو  نی از دانش  ن  یعی وس  فی ط  یخود  از جمله    انیمشتر   یازها ی از 
ز  کش  رساختیخدمات  کابل  راه   یو  تا   ی هاس یسرو  کروسافت،یما  یتخصص  یهاسیسرو  یاندازشبکه 

شبکه    یو روترها  هاچی سوئ  یاحرفه   ی کربندی و پ  یساز   یاطالعات، مجاز  یبانی جامع پشت   یراهکارها  ،یت ی امن
  نییتع  شی کاربران شبکه که از پ  یارتباط  یازهای ن  یشبکه کارآمد بايد بتواند تمام   رساختیز   خدماتباشد.

در مبدا و مقصد    یدی تول   کی استقرار، تعداد و نوع کاربران و مقدار تراف  ییای بر اساس محدوده جغراف  ده،یگرد
  برخی از مهمترین خدمات   .ازدتوسط کاربران را از نظر سرعت و امنيت با باالترين كيفيت ممكن برآورده س

 کنیم به شرح زیر است: ی فعالیت شرکت ارایه میسازمانی شبکه و زیرساخت که در حوزه 

 کت خدمات سازمانی شر 

   
Cabling 

 (کشی شبکه خدمات کامل کابل)
Installation 

 ( خدمات نصب تجهیزات شبکه)
Wireless LAN 

 ( سازی شبکه بیسیمخدمات پیاده)

   
Optical Fiber 

 ( خدمات فیوژن فیبرنوری)
Monitoring 

 ( خدمات پایش و مانیتورینگ)
Support 

 (خدمات پشتیبانی شبکه)
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 سیمونشرکت اصلی پرسنل  ترکیب مدارک و تخصص

ای هیچکس و یا کسب و کاری نیست اما ما از تمامی سطوح  اگرچه مدارک دانشگاهی نمایانگر بلوغ حرفه 
مهمترین آیتم کیفیت خدمات با استفاده از هر واقع نشان دهیم که  ایم تا بهتحصیلی در شرکت بهره گرفته

  کند.در شرکت تنوع و دوراندیشی ما را نیز هویدا می سطح دانش است کما اینکه ترکیب تخصص و مدارک

 مدارک تحصیلی 

   
 مدرک دیپلم

 ( نفر  ۳)
 مدرک فوق دیپلم 

 ( نفر ۶)
 مدرک لیسانس

 ( نفر ۸)

   
 مدرک فوق لیسانس 

 ( نفر  ۱) 
 مدرک دکترا

 ( نفر ۷) 
 کارآموزان -دانشجو

 ( نفر ۹) 
 

 

 

 

دیپلم
20%

فوق دیپلم
24%

لیسانس
32%

فوق لیسانس
8%

دکتری
4%

(کارآموز)دانشجو 
12%

ترکیب مدارک تحصیلی پرسنل شرکت
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 سیمون شرکت ی هاگواهینامهمجوزات حقوقی و 

های حقوقی عنوان یک شرکت حقوقی لزوم داشتن برخی مجوزات فعالیت و گواهینامهتردیدی نیست که به
امری ضروری است لذا شرکت طی مدت فعالیت سعی بر آن نموده تا ها  و قانونی جهت همکاری با سازمان

مالیات و ارزش ی مجوزات و نیازهای قانونی جهت همکاری را کسب کند. ضمن آنکه با کسب گواهی  کلیه
ی پایدار کشور با پرداخت مالیات انجام خواهیم  مسئولیت دیگر اجتماعی خود را در جهت توسعه افزوده  

 : م بشرح جدول زیر استیموفق به کسب آنها شدهای قانونی که گواهینامه  مهمتریناز ی لیست  ..داد.

 ها و مجوزات قانونیگواهینامه

 
 

 

 ونیک رنماد اعتماد الکت
 همه زیرمجموعه های()

 ماندهینشان سا
 (ما همه زیرمجموعه های)

اتحادیه کسب و کار های 
 مجازی

 (همه زیرمجموعه های ما) 

 سیمون شرکت  افتخاراتو  هاتقدیرنامه

رویدادها و جوایز و افتخاراتی که در طول تحصیل و کار موفق به کسب آنها شدم لیست کوتاهی از برترین  
رویدادها و جوایز و افتخاراتی که در طول تحصیل و کار  لیست کوتاهی از برترین    بشرح جدول زیر است..

 موفق به کسب آنها شدم بشرح جدول زیر است 

 و افتخارات کسب شده  هاتقدیرنامه

 فعالیت در طول دوران  حسن انجام کار لوح تقدیر، جایزه،  50بیش از دریافت 

+50 
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 سیمون شرکت  انهمکار  مانیز چارت سا

 ارت سازمانی چ

 

 

 کنیم؟میچطور کار ، سیمونشرکت در  انجام کار  ندیفرآ

چشم   ،کار  انجامفرایند  جدول   نحوه یک  و  مراحل  از  مطلوب  فعالیت    یانداز 
بر اساس همین ،  دکنمیی  شما ارائه   بهسازی پروژه  در راستای پیاده را  ای ما  ه حرف
های بعدی تدوین ، پیشرفت گامیا پروپوزال  RFP3تدوین سند    یاز لحظه   ،روال

نظیم و  تهای کلی در هر مرحله، گام ه دقت ب جدولخواهد شد بنابراین در این  
آسوده شده،  داده  شرح  یک  تا  دارای  ما  که  باشید  خاطر 

از بندیزمانی)برنامه4الینتایم مهندسیطراحیپیش  شده(  و  معین  شده  شده، 
و گزارش مرتبط را به سمع   داتمستن ،ایهر مرحله نخست تا  یز مرحلههستیم و ا
ر  خواهیم  فرایند  نظرتان  بنابراین  گامساند.  اصول  ما   گامبه و  کارگروه  توسط  کار  اجرای  و 

 شرح زیر است: هب

 فرایند انجام کار 

 شرح عنوان مرحله 

۲ 
جلسه و بازدید 

 اولیه
 ی مراتب را مستند خواهیم کرد.در جلسه اولیه نیازمندی شما را دریافت و کلیه

 به شما ارایه خواهیم کرد.  RFPای یک  پیش از اجرای هر پروژه ی پروپوزال ارائه 1
 شود. ها قرارداد منعقد میسایر نیازمندی پرسشنامه و پس از تایید و تکمیل  تنظیم قرارداد  2
 ی استراتژی کسب و کارها و برنامهنیازمندیشامل مستندات،  اطالعات پایه  3
 مشتری  نیازهای تحلیل و تجزیه و بررسی عملیات اجرایی  4

 
 

3 Request for proposal 
4 Time Line 

مدیر عامل

مدیر توسعه

سرپرست آموزش

سرپرست 

R&D

سرپرست منابع 
انسانی

مدیر پشتیبانی

سرپرست پشتیبانی 
سامانه ها

سرپرست پشتیبانی 
زیرساخت

مدیر فنی مدیر فروش

سرپرست خرید و 
بازرگانی

سرپرست قراردادها و 
پیمان ها

اداری-مدیر مالی

مشاور فنی
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   آمده دست به جزییات و کلیات مبنای بر اولیه طرح یارائه
 آنها اولویت و اهمیت میزان و سازمان هایداده حجم  درخصوص اولیه یمطالعه
 شده انجام بررسی به توجه باپالن اجرایی  طراحی
   نوع راهکار براساس تجهیزات تامین
 مربوطه  تجهیزات زیرساخت اندازیراه و نصب

 عرضه نهایی پروژه 

 تست و بررسی 5
کلیه بار تستی  انجام  تحمل  و  خرابی  تحمل  امنیت،  کاربری،  سیستم،  کارایی  های 

 ترافیکی 
 هایی جهت حفظ و پایداری  ی بهبودارائه سازی  بهینه 6

 آموزش 7
 کارفرما/ دستگاه اجراییربط در محل  های راهبری و كاربری برای كارشناسان ذی آموزش

 . گرددی میارائه ن فضا و امكانات آموزشتامی به صورت كارگاهی یا سمیناری با

 مستندسازی  ۸
یا شیرازه شده كلیه مستندات باید به صورت مكتوب در قالب دفترچه های سیمی 

 د. گرد  ارائه گردد و فایل الكترونیكی قابل ویرایش آنها نیز تحویل دستگاه اجرایی

 پشتیبانیگارانتی/  ۷
فرض  طور پیشصورت بهسال گارانتی و در غیر ایندر صورت عقد قرارداد مشمول یک

پاسخگویی    SLAپشتیبانی تلفنی و یا ریموت با  ماه گارانتی کیفیت سرویس ارائه و    ۳
 گردد. عرضه می سریع

با نوع پروژه،   پروژه، متناسب   ، مدیریتخواهیم رفتپیش  5ما براساس یک سیستم مدیریت پروژه  
باشید    مطمئنشود لذا  می  و تدوین  مدنظر قرار گرفته  از پروژه   مرحله   هرباید در    که  است   از مسائلی  یکی
ی خدمات و محصول در هر مرحله از این فرایند با دقت تمام و کیفیت الزم صورت خواهد دقیق عرضه  یرویه

 گرفت. 

      سیمون شرکت   ایهپروژه ریتفرایند مدی

د! در کارگروه  رسهرگز به اتمام نمی  دقیق  بندیزمانای بدون تعیین  پروژه هیچ  
برنامه ما،  وجه  به  پروژه   سرویس  زمانی  ریزیاجرایی  صورت   ممکن  بهترین 

این  می مرحله   بندیزمانگیرد  در  پالن    یابتدا  اساس  بر  و  پروپوزال  مطالعه 
تخمین اجراییپیشنهادی  و  تایید  از  پس  اما  بوده  در  ی  افزار نرم شدن 

  خوبی کنترلتمامی فازها و وظایف آن به صورت واقعی درج و  ه پروژه بمدیریت
از تاخیرات  طرفین    ،بندیزمانرعایت    ضمنکند تا  موضوع کمک می  اینشود  می

کردن سنگین،بندی برای سبکزمان  ی  برنامه  شوند.طلع  مو تا تعجیالت احتمالی  
اصلی پروژه از قبیل هزینه، محدوده و محتوای کار، کیفیت، زمان، ریسک و    هایپارامتر

های پروژه  ند تا بین چگونگی و ترتیب انجام فعالیتککمک می  و شما  . و به مدیر پروژهبسیار ضرورت دارد...
و    سترس دارد محاسبهپذیری زمان اجرای پروژه را بر مبنای منابعی که در د گیری کند، میزان انعطافتصمیم
 را کاهش دهد. پروژه، گذاری در  سرمایه هایریسک 

 تخمینی  بندیزمان فازبندی و 

 زمان تخمینی  عنوان فاز

ePhas 1 

روز  2 طرح پروپوزال  یمطالعه  
روز  2 نامه تکمیل و ارسال پرسش   

روز  1 عقد قرارداد   

Phase 2 

روز  1 نیازها و الزامات  یسازمان منطبق با کلیه استراتژی کاردریافت   
روز  1 پالن اجرایی طراحی   

روز 90 سازی عملیاتیاجرا و پیاده  

 
 

5 Project Management 
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Phase 3 روز 10 تست و بررسی  

Phase 4 
روز  ۷ نهایی  ی  گزارش تحویلارایه  

روز  1 آموزش   

Phase 5  گارانتی خدمت - 

 روز 109 مجموع  
 

ی زمانی  برنامهکند،  یک، مسیر اجرای پروژه را روشن میبا رویکردی سیستمات  بندیزمانوجود برنامه  
تردید نسبت به حجم کار، نیاز و گستردگی و پیچیدگی  ی پیشنهادی این طرح بوده و بیفوق بر اساس بسته

شاخصی ی زمانبندی،  پروژه، افزایش خواهد یافت. که مراتب پس از توافق طرفین ارائه خواهد شد. برنامه 
جر به شناسایی مشکالت و موانع احتمالی  من  است که  ی مدونطبق یک برنامه  برای سنجش پیشبرد پروژه
پذیری و  سازد. همچنین این موضوع مهم، مسئولیتل را ممکن میح سریع راه   یبر سر راه پروژه شده و ارائه 

 هایتوالی زمانی فعالیت  6بندی زمانبرنامه    خواهد داد.پاسخگویی را در تمامی سطوح سازمان و پروژه افزایش  
الزم جهت تحقق    هایاعضای تیم پروژه در درک پیش نیاز  یکند و به همهآن فراهم می  پروژه را در طول اجرای

مورد نیاز پروژه    یتوان بودجه ست که به کمک آن میاابزاری   عالوه بر آن،کند.  کمک می  7وقایع کلیدی پروژه 
 برای بودجه پروژه )بر مبنای زمان( ایجاد کرد.  8را برآورد نمود و خط مبنایی 

 

       سازمان شما حفظ محرمانگی و عدم افشای اطالعات 

ی اطالعات کسب و کار شما در حین  ها و کلیهها، ایدهرعایت حفظ محرمانگی داده
ای ماست که کامالً به ترین بخش از فعالیت حرفهمهم  اجرا و یا پس از اتمام کار

هستیم بنابراین با آسودگی خاطر تمامی آنچه را که برای پیشبرد موفق  آن مقید  
از عقد قرارداد، کلیه ارائه کنید، ما پس  ی  پروژه در ذهن و در دسترس دارید 

راتعهدنامه اطالعات  افشای  عدم  به    های  ملتزم  و  مقید  را  خود  و  امضا  و  مهر 
سوی مشتری نباشد، هیچ    رعایت آن خواهیم نمود زیرا باور داریم اگر اعتمادی از

ی پروپوزال،  لذا در  تمامی مراحل )ارائه   کاری به نحو احسن انجام نخواهد گرفت!
های شما از  ی دادهعقد قرارداد، اتمام کار، پشتیبانی، خدمت پس از فروش و...( کلیه

نرم افزار،    ایافزار  سخت    ،یاسناد و اطالعات محرمانه در تعهدنامه شامل هر نوع داده، محصوالت فناورقبیل:  
  ، RFP، REF، RFQ، LOP، LOMهر نوع سند مانند   ،یجزئ ای ینشده به صورت کل ایشده  یندباسناد طبقه 

SOC ،  SOW، SLA،  پرسنل، اطالعات   یمشخصات اطالعات  زات،ی تجه  ینامه، مشخصات فن قراردادها و تفاهم
 ،ی(، اشکال و انواع اطالعات سازمانرهی و غ  یلی تحص  ،یت ی)اعم از اطالعات هو  پرسنلیهر نوع اطالعات از    ،یمال

ها، ابزارها،  ها و روش ها، طرحها، برنامهالگوها، نقشهها،  از جمله نامه   یمال  ای  ی تجار  ،یعلم  ،یفن  ،یمهندس
فهرست   ندها،یفرآ  ها،کی تکن افزارها   زاتی تجه  سانسیل  زات،ی تجه  یهاکدها،  نرم  کارفرما،   یاختصاص  یو 

  ار،ی بدون اخت   ای  یاری اطالعات داده شده است که به صورت اخت   گریانجام کار، اطالعات شناخت و د  یهاروش 
 .طور واضح ذکر گردد هآن ب یرمحرمانگی که غ یقرار داده شده باشد. مگر موارد یمجر اری از کارفرما در اخت 
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7 Milestones 
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 خدمات یارائهبهبود  ظارت و كنترل ن

 افزاریسخت   خدمات  ازیک ماهیت چندگانه  های فناوری اطالعات و تجارت مبتنی بر شبکه، همگی دارای  پروژه 
و هر خدمتی نیز از هرگونه اشکال و خطایی در ظاهر، کد، عملکرد و... عاری نیست.   هستند افزاری  و نرم

اطمینان از عملکرد صحیح آن در رویدادهایی مختلفی    کنترل خدمت به فرایند ارزیابی یک خدمت به منظور
 شود. در دوره استفاده از آن، گفته می و

ایرادات احتمالی یک خدمت در حین ثبت، رسیدگی، پیگیری،    یافتن گره کور کار،عبارت دیگر  به
اجرا، باید از نظارت و کنترل برای  و تکمیل برای عملکرد درست، صحیح و بهینه آن در طول    یارائهارجاع و  

کرد استفاده  خدمات  قابل بهبود  و  تر  مطلوب  صورت  به  مختلف  رویدادها  با  بتواند  خدمت  چقدر  هر   .
لکرد بهتری  توان انتظار داشت دارای عمتری چه از نظر عملکرد و چه از راحتی کاربر داشته باشد میپذیرش 

 باشد. می
 : احتمال پیدا کردن خطاهای کشف نشده با ارزیابی زیاد. تست خوب
 : شناسایی حداقل یک خطای کشف نشده. تست موفق
 باالتر. های:ارزیابی کامل خدمت توسط الیه تست کامل

 کنترل خدمت 

 شرح تست، بررسی عنوان ردیف
 هیاول یازهایستم و تطابق آن با نیعملکرد سبررسی و تست  ییعملكرد و کارا آزمون 1
 بررسی و تست رابط کاربری سیستم توسط یک یا چند کاربر تستی واسط كاربر آزمون 2

همز  تحمل بار آزمون 3 فعال  استفاده  حداقل  شامل  از  تقاضا  9جلسه   10مان  س،یا  با یكاركرد  ستم 
 ش یاستفاده از حداكثر گنجا

ر مجاز  یغ  هاییت اطالعات موجود در را در مقابل دسترسیپایداری و امنبررسی   ت یامن آزمون 4
 ف شده  یتعر  یمطابق با نظام كاربر

 ی تحمل خراب آزمون 5
بازگشت به حالت    ییتوانا  یر عمدیا غی  یعمد  هاییتست مقاومت در برابر خراب

ناگهانیپا ، عدم  رایجبرق، قطع اتصاالت شبكه، اشكاالت    یدار و تحمل نرخ قطع 
 و....   یك یز ی ستم فیدر س یعمد ی، دستكاریداخل یم مناسب پارامترهایتنظ

 های اکتیو شبکهارتباطات و صحت اجرای سرویستست و بررسی  بازیابی  آزمون 6
 روزرسانی یارائه نمونه تغییرات اولیه و تست  یارائه رسانیروزبه آزمون 7
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SLA گارانتی سرویس 

ماه از تاریخ تحویل نهایی سرویس، آنرا رایگان برای شما  ۳مدت ، ما بهپروژهپس از پایان و تحویل 
ی  کنیم و در طور دوره شده را تضمین میگارانتی خواهیم کرد این یعنی صحت عملکرد سرویس ارائه

توا با  برابر  و  خواهید شد  رایگان  پشتیبانی  خدمات  دریافت  مشمول  این  گارانتی  زیر  زمانی  فق 
ی توافق مدت گارانتی به شما عرضه خواهد شد. این خدمات بر پایهخدمات پشتیبانی، در طول  

درخواست،    تیر یمد  یهاستمیبر س  هیما با تک  یاحرفه   میتشرح زیر ارائه خواهد شد،  زمانی به
 یهادرخواست  یه یاقدام به پوشش و پاسخ کل ITIL بر  یمبتن   یبان یپشت  ای  هیسطوح چند ال  یهارائ

  3( سطح  ی)سرپرست  2سطح    ر ینظ  یبانیپشت  گر یو سطوح د  شخوانیپ  1شما خواهد کرد لذا در سطح  
 . خواهند کرد رفع مشکالت شماما( اقدام به  میتمشترک کارفرما و  تهیکم 4و سطح  یتیر یمد

   SLAجدول 

NO  شرح  شرحSLA  زمان رسیدگی 

1 SLA  1سطح 
ساعت پاسخ داده می شد و    2درخواست ها پس از ثبت پیگیری و حداکثر ظرف  

ارجاع می   2روز کاری( مرتفع می شود در غیر اینصورت به سطح    1ساعت ) 8ظرف 
 شود

 ساعت 8

2 SLA  روز    1ساعت )  8ارجاع پاسخ داده می شد و ظرف  ساعت پس از    2حداکثر ظرف   2سطح
 ارجاع می شود  3کاری( مرتفع می شود در غیر اینصورت به سطح 

 ساعت  16

3 SLA  به    32حداکثر ظرف   3سطح نهایت  در  باید بسته شود  ارجاع درخواست  از  ساعت پس 
 ارجاع می گردد  4سطح 

 ساعت 32

4 SLA  جه بررسی دالیل عدم   مجریتشکیل کارگروهی از نمایندگان و مدیران سازمان و   4سطح
 رفع مشکل 

 ساعت 72

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 
 

23 
 

 سیمون  رزومه کاتالوگ شرکت فناوری اطالعات

2
3

  

 در یک نگاه کلیات همکاری

نظر  از  چه  تخمینی  انداز  چشم  و  کلیات 
هزینه و چه از نظر زمان برای اجرای این پروژه بصورت 

شده که دیدی کلی  تیتروار در کادر سمت راست درج  
از صفر تا صد پروژه را در اختیار شما کارفرمای عزیز  
قرار خواهد داد. لذا این آیتم ها صرفاً ارایه یک دید  
کلی است و بی تردید در هنگام عقد قرارداد و اجرای  
پروژه مقادیر دقیق از جمله زمان دقیق شروع، زمان 
سایر   و  شده  تمام  دقیق  هزینه  اتمام،  واقعی 

مات پس از ارزیابی های نهایی بحضور ارایه می  ملزو
اما این چشم انداز همچنین می تواند سبب   گردد....

شود تا بخوبی همه چیز را چه از بعد زمانی و چه بعد 
ای و حقوقی بررسی نمایید تا عالوه بر آگاهی  هزینه  

 کافی، بهترین تصمیم را اخذ کنید.
اری متنوع داشتن نیروهای مجرب و شرایط همک  ما با

پ اجرای  در  همکاری  قالب  هرگونه  های روژه امکان 
کنیم. بنابراین  برای سازمان شما فراهم می  مرتبط را

روش انواع  از  وسیعی  طیف  پوشش  انعقاد با  های 
قادریم تا با شرایط و ساختار مورد    قرارداد و همکاری

ضوابط  و  فنی  نیروهای  شما  کار  و  کسب  نظر 
 .دهیماختصاصی را تخصیص 

ی شما در داخل کشور باشد و چه در  چه محل پروژه 
خارج، امکان اعزام نیروهای متخصص میسر است و  

ی شرایط فنی همکاری  طبق ستون سمت راست کلیه
های شرکت درج شده. بدیهی است  ی پروژه در کلیه

آن   به  اجمالی  نظری  ما مطلع  با  با  تنوع همکاری  از 
 خواهید شد. 

همکاری و ضمانت و   شرایط همکاری و تضمین مدت
گارانتی فعالیت همانطور که در ستون سمت راست  

رایه است که خود گواهی بر درج شده مورد انتظار و ا
اهای  خواسته  طرف  بی دور  چون  بدون  ست  شک 

های طرفین هر قراردادی ها و خواسته تبادل نیازمندی
اصلی   از   شفافیتماهیت  را  خود  بخشی  انگیزه  و 

مئنا شما کارفرمای عزیز به این  دست خواهد داد و مط
 مهم اشراف کامل دارید... 

 

 

 های فناوریپیاده سازی سرویس: حوزه فعالیت رسمی❖
 سال نجپ :ضمانت خدمات پس از فروش❖
 حداکثر یکماه پس از تایید :زمان شروع به کار❖
  کاری منطبق با وزارت کار عقد قراردادروال شروع کار: ❖
 ها تهران/شهرستان :خدمت محل انجام❖
 امکان پذیر است.: ماموریت درون مرزی❖
 امکان پذیر است.: برون مرزی ماموریت❖
 %25ر تا : افزایش حجم کامیزان افزایش❖
 رسمی : پس از عقد قراردادحضور در سازمانزمان ❖
 امکانپذیر است. :همکاری آزمایشی❖
 حسب نیازمدت زمان آموزش: ❖
 ای/ماهانهساالنه/پروژه: نوع قرارداد❖
 امکانپذیر است.: ایهمکاری پروژه❖
 امکانپذیر است. همکاری دورکاری:❖
 امکانپذیر نیست. وقت:همکاری پاره❖
 اعالمی وزارت کار+ نرخ  %25: سالهای آتی تمدید قرارداد❖
 بانکی ارایه چک/سفته/ضمانتنامهنوع ضمانت اجرایی: ❖
 %10درصد حسن انجام کار: ❖
 پالن پیشنهادی پایه :همکاریپالن ❖
❖:: 

 

 شرایط فنی همکاری
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 سخن آخر

اما   نباشد  خودستایی  بر  از  شک  بیحمل   یحوزه های  ایحرفه یکی 
ارتباطات و  اطالعات  زمینه    فناوری  در  زیرساختبخصوص  و  م  ی هست   شبکه 

زیادی  سال  داریم سعی کردهوقفه تالش بیبا  های  و  تا  ای که داشتیم  با  ایم 
و   این عنوان را برای خود محفوظ نگاه داریمپذیری  نهایت دلسوزی و مسئولیت

ها را با حضور  شود، توانایی مهندسی اجرای پروژه هر سازمانی که به ما ملحق می
 . میبه نمایش بگذار  چشمگیر و قدرتمند

 
مرتبط  ی  اهایی و تخصصی مختلف در کلیه پروژه کارگروه های اجر توانایی کار در   

کشور   سطح  مدیریتی، در  فرایندهای  بر  کامل  تسلط  کشور،  از  خارج    و 
مستندسازی دقیق، فازبندی روال انجام کار، سرعت در پاسخگویی و چابکی در 

شاخص   ،خدمات  یارایه  انتخابتان  مهمترین  هنگام  در  شما  که  است  های 
 بگیرید.توانید در نظر می

به سبک و اجرای کار  ما    ارایه شده گواه بر نگاه متفاوت  رزومه کاتالوگ
تدوین چنین سندی حتی پیش از انتخاب مجری نشانه از کار  تردید  است و بی 

 ای ما و احترام به شما کارفرمای عزیز است. حرفه 
ی است زمانبندی جزو الینفک ارایه خدماتعالوه بر موارد فوق رعایت   

یعنی رعایت ارزش زمان سازمان   SLAطبق    رد زیرا فعالیتیم کیه خواهکه ارا
 .و خلق ارزش مثبت
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   دیزبان  از  سیمونشرکت عملکرد 

 
 
 
 

 

 

 ۰۱۷۷۷۰۳۳۷۷۷ دفتر مرکزی: 

 ۰۱۷۷۷۰۳۳۷۷۷ روابط عمومی: 

 09331643590تلفن امور قراردادها: 

 500010400300201سامانه پیامکی: 

کار:   محل  خیانشانی  خیابان  تهران،  نبش  عصر،  ولی  بان 
 15، طبقه  ناصری، برج کیان

 seemon.irوب سایت: 

 seemon.ir/blogوبالگ: 

 www.t.me/seemon_support تلگرام:

  info@seemon.ir : ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ارتباطی درگاه    

اطالعات   فناوری  افراد    دارای  سیمونشرکت  بهترین 
و این شانس خوبی است که همکاری در کنار ست  اکارآزموده 

چنین افراد موفقی را با تیم داریم. استمرار چنین همکاری مورد  
 انتظار است... 

 
 صفاتک مدیرعامل شرکت 

 

ی های حوزه ترینایحرفه یکی از   سیمونشرکت 
  خوشحالیم که افتخار همکاری فناوری اطالعات در کشور است

 ایم.را با این مجموعه را داشته 
 

 ب سیکاومدیرعامل شرکت 
 

 
 

را بار اول که دیدیم در   سیمونشرکت فناوری اطالعات 
ی ارزیابی بود، نیروی کار مجرب، رزومه قدرتمند بهترین  جلسه 

چنین  اینکه  از  بود  مجموعه  این  با  همکاری  برای  ما  مالک 
 بالیم داریم به خود می ای را در کنار خودمتخصصین حرفه 

 
 بشری مدیرعامل شرکت 
 ایزدیحامد 

 
 

شادترین و پر یکی از    سیمونشرکت فناوری اطالعات  
ترین پرسنل را داراست که تاکنون در کل دوران کسب و انرژی 

ی کاری تیمی، جدی در کنار کار در یک محیط کاری دیدم روحیه 
د تا به بهترین شکل کناخالق شاد و پر انرژی فضایی را مهیا می

چنین  داشتن  بواقع  ببریم  را  لذت  نهایت  آنها  با  همکاری  از 
 ای کم نظیر است...  روحیه 

 
 یس دلفت مدیرعامل شرکت 

 حامد هوشمند 

 
 
 
 
 

     
 

 


