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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی
برجسته نگار و نرم افزار مربوطه

انبارداری پتروگاز پارسا
نرم افزار تولید کتاب گویا با استاندارد دیزی- تک گو 
نرم افزار پخش کتاب دیزی- دکلمه 

(Windows)نرم افزار حسابداری 
(Dos)نرم افزار حسابداری 

تبدیل متن به گفتار فارسی-نرم افزار پکجاز

شطرنج بریل و گویا، بانک اطالعات شخصی  بریل و گویا، کتابخانه )مجموعه نرم افزاری نوید 

(...ی بریل و گویا، قرآن بریل و گویا، واژه نامه ی بریل و گویا، ویرایشگر بریل و گویا و

AVACASسامانه جامع تصدیق هویت مرکزی 

سامانه بانکداری اینترنتی مشتریان عادی
IPGدرگاه پرداخت اینترنتی 

ORMسامانه مدیریت ثبت نام بر خط 

محصوالت سفارش مشتری
سامانه بانکداری اینترنتی مشتریان حقوقی ارزنده

(آواپات)سامانه جامع هانی پات بومی
خرید و راه اندازی سیستم بانکداری اینترنتی به مشتریان حقوقی

سامانه جامع مدیریت ثبت نام بر خط
گزارش گیری جامع و مانیتورینگ سیستم های بانکداری

سامانه جامع زیرساخت کلید عمومی
سامانه جامع بانکداری اینترنتی حقیقی
گزارشات کارت نقدی صادره از شعب

سامانه جامع بانکداری اینترنتی شرکتی
نرم افزار تعیین سقف خرید کارت

سامانه جامع درگاه پرداخت اینترنتی
صدور کارت هدیه فوری

سامانه جامع نرم افزار گزارشگیری و مانیتورینگ

راه اندازی سرویس توسعه سامانه بانکداری اینترنتی مشتریان حقوقی ارزنده و راه اندازی 

انتقال وجه

سامانه مدیریت گزارش گیری
سامانه سیستم درگاه پرداخت اینترنتی

(ارائه سرویس به مشتریان ارزنده بانک)انتقال وجه کارت به کارت و ساتنا

بانکداری )بروز رسانی و ارتقا وضعیت بانکداری اینترنتی به طرح جامع بانکداری

(3اینترنتی نسل 

ثبت نام اتباع خارجی در سامانه خدمات نوین
پروژه سرویس صورتحساب واریزی شاپرک در سامانه فرا

پروژه نرم افزارسرویس متمم افتتاح سپرده الکترونیکی کارت
وب سرویس های مربوط به انتقال وجه ساتنا و نیز وب سرویس های مربوط به انتقال وجه 

کارت به کارت در سامانه

پروژه نرم افزار اتحادیه و تعاونیهای پتروشیمی

متمم پروژه افتتاح سپرده الکترونیکی کارت

سرویس تقویم مالی در سامانه بانکداری اینترنتی

AVAGuard PKIسامانه زیر ساخت کلید عمومی 

سیستم دریافت پرداخت
(نوصا)نرم افزار ویژه صرافی ها 
سیستم حسابداری مالی

درخواست آنالین تاکسی و سرویس- آی پک اندروید
ثبت درخواست توسط مشتری- خوش اندروید

سیستم مرکز تماس سایپا
سیستم عوارض خودرو شهرداری ها

سامانه تیکتینگ مالیات مشاغل خودرو
نرم افزار مالی متناسب سازی شده ویژه افغانستان
سیستم مالیات بر مشاغل خودرو دفاتر پیشخوان

سیستم جامع مالی اداری همگامان
سامانه برگزاری آزمون آنالین

سیستم پرسنل و حقوق دستمزد
سیستم مالی اداری باران

سیستم انبار و حسابداری انبار

تهرانپکتوس1

3

تهران

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

2
سباپردازش

(سهامی خاص)
تهرانتهران

خیابان آزادی، نرسیده به 

دانشگاه شریف، کوچه شهید 

، طبقه دوم، 5قدیر، پالک 

6واحد 

10101295409

10101948553

خیابان فارابی چایکنار  بعد 

از پل منصور عمارت صبا 

طبقه نهم شرقی

10200228200

مهندسی شبکه 

و فناوری 

اطالعات 

همگامان

آذربایجان 

شرقی
تبریز

1397فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار با تغییرات به همراه محصوالت تا پایان سال 
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سامانه مطبوعات و دسته چک
(شها)سامانه شناسایی هوشمند اسناد 

سیستم مدیریت جلسات و مصوبات
نرم افزار ارسال مراسالت

نرم افزار آرشیو
مدیریت اسناد شعب- نرم افزار ساماش
تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی- نرم افزار ساجات

(JEE)پروژه های به سفارش مشتری  
نرم افزار ارتباط یکپارچه

اتوماسیون اداری الماس گام
سیستم جامع اطالعات مدیریت برق منطقه ای عصر اندیشه

سیستم جامع اطالعات مدیریت توزیع نیروی برق عصر اندیشه
سیستم جامع خدمات مشترکین برق عصر اندیشه

سیستم جامع اطالعات مدیریت تولید نیروی برق عصر اندیشه
سیستم طرح های عمرانی سازمانها

سیستم حسابداری طرح تملک داراییهای سرمایه ای
سامانه بورس خرید و فروش
سامانه آموزش بلوط چاووش

سیستم مدیریت محتوی چاووش

سیتم بودجه ریزی
سیستم عوارض پایانه های مسافربری

موتور تولید پرسشنامه
سیستم اداری مالی همتا

سیستم مدیریت آمار و اطالعات
سیستم انتخابات نظام مهندسی

G2Gسیستم الکترونیکی 
سیستم جامع اداری و مالی

سیستم عوارض پایانه های مسافربری
سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری

سیستم محاسبه و توزیع کارانه
سیستم مدیریت آمار و اطالعات

سیستم حضور و غیاب متمرکز کشوری
سیستم حقوق و دستمزد متمرکز کشوری

سیستم جامع اداری و مالی
سیستم پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری

سفارش مشتری-توسعه نرم افزار همتا رایانه
(اموال  )نرم افزار دارایی های ثابت 

حسابداری فروش، حسابداری تجمیعی، فروش، بهای تمام شده، )نرم افزار جامع حسابداری 

(...انبار، حقوق دستمزد، مالی، خزانه داری و 

(CMMS)سیستم نگهداری و تعمیر ماشین آالت 
(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری 

نرم افزار خدمات پس از فروش
نرم افزار تدارکات خارجی و داخلی

سیستم صدور احکام ماموریت
نرم افزار ارزشیابی و صدور مکانیزه حکم کارگزینی

نرم افزار بهره وری سازمانها
سهام و حسابداری سهامداران

نرم افزار بودجه تجمیعی
نرم افزار کنترل بودجه

(حسابداری پیمانکاران)نرم افزار قراردادها
سیستم مالی و اداری و پرسنلی

نرم افزار نقلیه و ترابری
نرم افزار دبیرخانه و پیگیری مکاتبات

(WORKFLOW)گردش کار 
نرم افزار ارزیابی عملکرد و داشبورد مدیریتی

نرم افزار مدیریت استراتژی
نرم افزار سفارش کار

(QC)نرم افزار کنترل کیفیت
(MRP)نرم افزار برنامه ریزی مواد 

نرم افزار کنترل تولید

نرم افزار مهندسی ساخت

خراسان 

رضوی

تهرانتهران4
خ شهید بهشتی خ شهید 

109صابونچی پ 
گام الکترونیک

شیراز

10101179236

10530190090

خیابان هدایت ـ حد فاصل 

 متری سینما 20خیابان 

سعدی و فلسطین ـ کوچه 

11پالک - 5

6
چاووش رایانه 

سپاهان
اصفهاناصفهان

ابتدای خیابان فردوسی - پل فردوسی 

 مرکز 2طبقه - سمت راست - 

9پالک - فرهنگی آتروپات

10260356162

5

خدمات 

مهندسی عصر 

اندیشه

فارس

- بزرگراه آفریقای جنوبی 

نرسیده به چهارراه جهان 

- کوچه ناوک - کودک 

8پالک 

10380297667

10101170884

مشهدهمتا رایانه7
ملک آباد - بلوار ملک آباد 

1پالک  - 25

تهرانتهراننماد ایران8
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

NFS Framework(Leopard) ماژول اتوماسیون تردد
اتوماسیون تغذیه کسرا
اتوماسیون تردد کسرا
پرداخت غیر بانکی
زیر ساخت وفاداری

فروش تاپ آپ
باشگاه مشتریان

Eniac soft switch(ESS) سوییچ تراکنش های بانکی
 CRMسفارش مشتری -loyalty

نرم افزار پایانه فروش بانک ها
نرم افزار صندوق فروشگاهی

سامانه مدیریت فروش و شارژ بلیط

سامانه اطالع رسانی مسافران
سامانه فروش و شارژ بلیت الکترونیکی مترو

(پایا-حواله های الکترونیکی بین بانکی) ACHسیستم 

نسیم- سیستم نرم افزاری جامع خدمات مشترکین برق

توسعه، ارتقا و پشتیبانی زیرساخت و پایش سامانه مدیریت شعب تجارت

سیستم های راهبردی سامانه حساب همراه و کلیه سامانه های مرتبط بانک رفاه

نرم افزار افزایش ظرفیت سیستم مدیریت کانال و ارتقاء زیرساخت

واسط ارتباطی درگاههای خاص با سامانه متمرکز بانک صادرات

سامانه وب سرویس های بورس کاالی ایران
نرم افزار تجمیع توسعه اخذ مکانیزه کارمزد،طرح دیده بان،گزارش مشتریان،توسعه پرداخت،طرح 

...سپرده فردا و

(بیتا)سیستم بانکداری اینترنتی
سیستم سپرده متمرکز همراه

(یکتا)سیستم مدیریت کانال
وب سرویسها/سامانه متمرکز اعتباری
(اطلس )سیستم مدیریت کانال
سیستم معامالت آنالین

(ساتنا- سامانه تسویه ناخالص آنی)RTGSسیستم 
(CFS)سامانه مالی کارت

سیستم سپرده جاری فراگیر
(مربوط به شرکت برکت تل )نرم افزار شفاتل

سوئیچ ترکیبی مراکز تلفن مبتنی بر شبکه
AVA SIP android- استفاده برای ارتباطات صوتی

RACF- شبکه های مخابراتی

billing control function- شبکه های مخابراتی
- IPبرقراری امنیت و مخافظت از ارتباطات تلفنی مبتنی بر 

 (S BC ) session border controller
نرم افزار مرکز تلفن

پرتال فروش پهنای باند
پورتال مشتریان افرانت

سیستم ثبت نام و اعالم نتایج داوطلبان آزمون دانشگاه آزاد اسالمی
سیستم فروش آنالین کارت اعتباری ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی

نرم افزار خرید شارژ کارت جیرینگ
وب سایت اطالع رسانی

سیستم مدیریت تردد اعضای باشگاه
کدینگ و مدیریت کارت پارک الکترونیک+ نرم افزار فرمت 

 تحت کلودCRMسامانه 
سیستم گشت و نگهبانی

سیستم طرح ترافیک
سامانه کارت وفاداری مشتریان
BTSoft- سیستم تست کلیدهای قدرت 

سیستم مکانیزه تخلیه صندوق های پست
سامانه مدیریت خدمات همایش

جمع داری اموال- سیستم هوشمند مدیریت اموال و دارایی ها 
سیماد- سیستم مدیریت اطالعات دام 

سیماپ- سیستم مدیریت اطالعات پست های برق 
سیبان- سیستم بازرسی و نظارت 

شبنم- سیستم شناسایی، بازرسی و نظارت مکانیزه درختان 
سیماک- سیستم مدیریت اطالعات کالیبراسیون 

سیستم مدیریت خرید اعتباری
سیستم بارکد انبار

10
فن آوران انیاک 

رایانه
تهران

9
کیمیا گران 

سرزمین رایانه
اصفهاناصفهان

سه راه سیمین، خیابان سیمین، 

خیابان فرهنگ، کوچه یکم، ساختمان 

کسرا

تهران

- بلوار پاکنژاد- شهرک غرب

- نرسیده به تقاطع دریا

-23پالک - کوی اردیبهشت

 ساختمان انیاک

10260370998

10102025720

باالتراز پل سیدخندان خ شریعتی 

روبروی پمپ بنزین کوچه کرمانی 

49پ

12
داده پردازی 

ایران   
تهرانتهران

خ کریم خان خ نجات الهی 

164پالک 
10100978129

10102330768 تهرانتهرانشهرپرداز11

13
صنایع ارتباطی 

آوا کیش
بندر لنگههرمزگان

برج فناوری اطالعات واحد 

کیش

تهرانتهرانافرانت14
-خیابان شهید بهشتی

12پالک - خیابان سهند

10861561230

10101786601

تهران10101868459
جنت آباد شمالی بهارستان 

4 واحد 3 پالک 3
تهرانتراشه پرداز پویا15
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

(سیما )سامانه تشخیص تخلفات

(کیمیا)سامانه مبارزه با پولشویی 

سامانه مدیریت کانال سیمین

سیستم جامع مدیریت کارت

سامانه موبایل و تبلت بانک به همراه سویچ مربوط

سیستم جامع مدیریت تسهیالت

سامانه باشگاه مشتریان

مدیریت گزاره برگ های بازاریابی
سامانه ارزیابی عملکرد فردی

سامانه پیگیری وصول مطالبات
POS-IPGسامانه محاسبه امتیاز پذیرندگان

سیستم نمونه امضا بانکی
سامانه کاال و خدمات الکترونیک
سیستم وصول گروهی اقساط

(otp)سامانه راهبری بانکداری الکترونیکی
سیستم کانون بازنشستگان

سیستم مدیریت اطالعیه ها و بخش نامه ها
سامانه خالصه کل

تولید، نصب و راه اندازی سیستم یکپارچه حسابداری ستاد و شعب صندوق قرض 

الحسنه بانک

سامانه گزاره برگ
سامانه تبادل احکام قضایی

سامانه راستی آزمایی عملکرد ترویجگران
AMLگزارشات مبارزه با پولشویی 

سامانه محاسبه امتیاز پایشگران پایانه های فروش

(security)سامانه مدیریت شناسایی و دسترسی کاربران

سامانه پایشگران پایانه های فروش
سامانه حذف فیزیک چک در تبادالت بانکی

سامانه بانک پرداخت
سامانه تائید الکترونیک شعب

سامانه سر فصل و معین هشت رقمی
تولید، نصب و راه اندازی سیستم جامع مالی ستاد و شعب

سامانه تولید گزارشهای آماری دستگاههای خودپرداز
کلیه نرم افزار های ستادی بانک و سیستم های جامع موجود

سامانه بازرسی نامحسوس
سامانه اموال غیر منقول

RTIگزارشات جامع استعالمات 

سامانه پرداخت یارانه
STRسیستم گزارش معامالت مشکوک 

سامانه پیگیری مصوبات
سامانه مدیریت خدمات کارت

سامانه شناسنامه شعب
سامانه تراکنش های مهم

سامانه اعالم تراکنش های مشکوک
سامانه پیش بینی و کنترل بودجه کاالهای سرمایه ایی

سامانه جستجوی بخشنامه ها و اطالعیه ها

EPSجهت ... سامانه محاسبه هزینه مشکوک الوصول و 

سامانه ثبت درخواست اینترنتی تسهیالت ریالی
سامانه نصب و راه اندازی دستگاههای خودپرداز

سامانه وصول گروهی اقساط

سامانه درگاه اینترنتی

سامانه نقل و انتقال فایل

سامانه جامع پیگیری و وصول مطالبات

بانکی- GLTRسامانه 
توسعه، به روزرسانی، پشتیبانی و نگهداری کلیه نرم افزارهای جامع و ستادی 

بانک

سامانه تراکنش های سوئیچ کارت

تهران

خیابان قائم مقام - هفت تیر

فراهانی ، کوچه سهیلی ، 

 جدید2پالک  -6پالک

تهران10102195275

خبایان - خیابان بهشتی

-کوچه ساوجی نیا- پاکستان

10 پالک 

10101772865 17
داده پردازی 

خوارزمی
تهران

16
داده کاوان 

پیشرو
تهران

4



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

تولید سیستمهای یکپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری
نرم افزار مهندسی محصول
سیستم نگهداری و تعمیرات

سامانه آنالیز حساسیت
سیستم بازاریابی
سامانه پیامک

سیستم تحلیل اطالعات
S-ABC -سامانه بهای تمام شده

S-ERP -برنامه ریزی منابع سازمان

BPMEpicزیرساخت تولید نرم افزار یکپارچه مبتنی بر 

NADنرم افزار یکپارچه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی ناد

سیستم نظام اطالعات دانشگاهی ناد

(RayMIS)سیستم مدیریت اطالعات رایورز 

پورتال سهامداران

(RayBPMS)سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار 

UTMامن سازی شبکه - نرم افزار طریق

VPNامن سازی شبکه - نرم افزار کیهان

پایش امنیت شبکه- نرم افزار راوین
 (SSH,RDP)نظارت و پایش پروتکلهای دسترسی راه دور - نرم افزار رایمون

در قالب فیلم
رمز کننده دیسک و فایل- ارگ

توکن امنیتی سخت افزاری- کیا

نرم افزار نظام پیشنهادات

پورتال شمس

نرم افزارکتابخانه دیجیتالی

ربات آنالیز محتوای وب سایت

ERPسیستم جامع 

سیستم بازرگانی

سیستم بازار برق

سیستم سپرده ها

سیستم بسیج

سیستم مطالبات پیمانکاران

سیستم انبارگردانی مکانیزه

گزارش ساز پارامتری حقوق و دستمزد

سیستم ارزیابی عملکرد

سیستم داشبوردینگ مدیریتی

( نیروگاهیpm)سیستم پرمیت 

نرم افزار پشتیبانی شبکه

bpms

طرح جامع نرم افزاری مالی پشتیبانی

طرح جامع نرم افزاری

سامانه مدیریت اسناد و اتوماسیون فایلرپالس

سامانه جامع محتوای ویاتا

سامانه مدیریت جامع اطالعات سازمان میروفایلر

سامانه های اداری- دیکاو

(همنشینی رنگها)بسته های نرم افزاری چشم انداز 

(وی ان پالگین- کاتالیزور- پیکتور- کندو)بسته های نرم افزاری چشم انداز 

(بانک آبجکت و متریال ایرانی اسالمی)بسته نرم افزاری چشم انداز 

تهرانتهران

18
کامپیوتری سند 

پرداز
تهرانتهران

خیابان - بلوار کشاورز 

399پ - فلسطین 

19
مدارگسترش 

فناوری اطالعات
تهرانتهران

شهرک غرب، هرمزان، 

پیروزان جنوبی، کوچه 

4هشتم، پالک 

10101565730

10102358589

- (وزراء)خیابان خالد اسالمبولی 

30پالک - 18خیابان 

21

مهندسی 

ارتباطی پیام 

پ رداز

تهرانتهران

خیابان شریعتی باالتر ازپل 

سید خندان خیابان 

مجتبایی کوچه دایانا کوچه 

 طبقه 44بروجردی پالک 

1پنجم واحد 

10101208337

10260329240

20
مهندسی نرم 

افزار رایورز

تهرانتهران

22
قطب فن آوری 

اطالعات شمس

آذربایجان 

شرقی
تبریز

-خیابان چای کنار- تبریز

-نرسیده به زیر گذر آبرسان

کوچه -جنب تامین اجتماعی

405پالک-علی نژاد

23
خدمات 

پشتیبانی نیرو

خراسان 

رضوی
مشهد

بلوار - بلوار وکیل آباد

نبش فرهنگ - فرهنگ

1 پالک 42/3

10200192988

10380246834

- خ سهند- خ شهید بهشتی

34پالک - کوچه کوروش

تعالی تجارت 

ماندگار
تهرانتهران25

خیابان ولی عصر، باالتر از 

چهارراه طالقانی، کوچه گیالن، 

12ساختمان گیالن، واحد 

10101032575

10103365120

ایران رایانه24

5



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

GPRSنرم افزار تجمیع داده توسط 
نمایشگر - PYT100ترموکوبل -نرم افزارهای درون ساختی هواشناسی سنسور دمای خاک 

سنسور دما رطوبت -AP485سنسور فشار هوا مدل -GPRS-دیجیتالی سون سگمنت

TH202- سنسور سرعت باد مدلws360i - سنسور جهت باد مدلWD740i -

- SH100سنسور رطوبت اعماق خاک مدل -DL222-485دیتاالگرهواشناسی مدل 

- EXT222-485توسعه دیتاالگر مدل - GSM/900GMدستگاه انتقال اطالعات یصورت 

تجمیع - Dl222-485 کاناله مدل 4دیتاالگر - سنسور تشعشع-EV-485تبخیر سنجی 

پیکربندی -  D12نمایشگر دیجیتال - نمایشگر دیجیتالی مقدار سرعت باد- DCSداده مدل 

 AWS plusنرم افزار هواشناسی - EV-485سنسور اولتراسونیک تبخیر سنجی - ایستگاه

light-سنسورارتفاع برف
نرم افزار توسعه ایرانگردی در شبکه های اجتماعی
نرم افزار خواندن اطالعات در ایستگاه هواشناسی

نرم افزار جمع آوری اطالعات در سرورهای هواشناسی مرکز استان
نرم افزار تولید گزارشات استاندارد هواشناسی

سامانه وبی مانیتوربنگ کشوری داده
GPRSسامانه اتصال به مودمهای 

نرم افزار تولید هشدار صوتی
سامانه نمایش اطالعات لحظه ای و الگهای هواشناسی

سامانه تجمیع داده ایستگاه های هواشناسی
مدیریت توزیع داروهای مخدر

مدیریت اسناد پزشکی
مدیریت داروخانه پارسیتا

مدیریت اطالعات بیمارستانی راسپینا
(نسخ داروئی)مدیریت اسناد پزشکی 

مدیریت اطالعات بیمارستانی
موبایل بانک سینا

نرم افزار رفاه پرداخت
دریافت،پرداخت و مدیریت قبوض- سبزپرداز

عرضه محصوالت اندرویدی- فروشگاه اندرویدی کندو

موبایل بانک قرض الحسنه مهر ایران
موبایل بانک حکمت ایرانیان

موبایل بانک تجارت
قرائت از راه دور- MDMنرم افزار 

نرم افزار بازار برق
مدیریت و تحلیل بازار

پتروشیمی- نرم افزار جمع آوری اطالعات نیروگاهی 
نرم افزار نشت یابی شبکه گاز رسانی

نرم افزار تست و بازرسی تحت وب کنتورهای برق کل کشور
نرم افزار آزمایشگاه کنتور برق

دیسپاچینگ فوق توزیع
PDL1000قرائت کنتور گاز 

نرم افزار جمع آوری اطالعات
سیستم بارگیری پست

نرم افزار قرائت کنتور آب
نرم افزار جمع آوری اطالعات تحت وب

قرائت از راه دور گاز
سامانه های بودجه ای

سامانه ارائه خدمات هویتی
تولید، پیاده سازی و راه اندازی سامانه امور مشارکتها

سامانه ارائه خدمات هویتی سازمان ثبت احوال کل کشور
سامانه بانک اطالعات و پایگاه اطالع رسانی معامالت

نرم افزار بازرس سازمانی
سامانه مدیریت امور کتابخانه سنتی و کتابخانه دیجیتال وستا

نسخه جدید وب کنفرانس وستا به همراه سامانه یادگیری الکترونیک

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی وستا

آموزش مجازی- نرم افزار یادانا

نرم افزار  مدیریت مکمل وب کنفرانس
نرم افزار ارائه و تولید محتوای الکترونیک

سیستم مالی بازرگانی انبار و اتوماسیون

حوزه سیستمها و روشها- نرم افزار ایزو

عصر دانش افزار تهرانتهران28

26
فناوران اطالعات 

پرتونگار دانش
تهرانتهران

جنت آباد جنوبی مجتمع 

403 واحد 4سمرقند طبقه 

رفسنجانکرمانراسپینا فراگستر27

بلوار مدرس شمالی ، 

مجتمع آفتاب ، برج سحر ، 

1واحد شماره 

10103767210

10103493793

10102262353

10103415180

خیابان احمد قصیر - تهران 

- خیابان نهم  (بخارست )

18پالک 

29
سنجش افزار 

آسیا
تهرانتهران

خیابان شانزدهم گاندی 

3 واحد 8پالک 

10101586520

10101995724

تهرانتهرانفرافن فرزان30
خ مفتح پائین تر از مطهری 

2 واحد12کوچه عارف پالک

31
فناوران اطالعات 

وستا
تهرانتهران

- بزرگراه جالل آل احمد

-حدفاصل پل گیشاو شهرآرا

- جنب داروخانه کوروش 

2ط - 36پالک 

، بین خیابان (ویال)خیابان استاد نجات الهی 

، ساختمان 107سمیه وطالقانی، شماره

9الغدیر، واحد 

32
مشاورین پگاه 

سیستم پیشرو
تهرانتهران 10102545531
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

تسهیالت و بیمه :سامانه همراهان کلیه پکیچ به همراه از انتشار و غیر از انتشار شامل

حقوق و دستمزد، کارگزینی، -خزانه داری-فروش فروشگاهی-صورت مالی-پنج گانه

اموال و -انتشار اطالعات-حسابداری جامع شش سطحی-تایم شیت و منابع انسانی

بهای تمام شده -بودجه ریزی عملیاتی- حقوق و دستمزد-انبار- فروش-دارایی ثابت

(کاال و خدمات  )فروش و حسابداری فروش - تولید- (کاال و خدمات  )

پکیج نرم افزارهای تولیدی

کلیه نرم افزارها مختص نمایندگی های خودرو

نسخه آموزشی،آموزشگاهی و دانشگاهی کلیه نرم افزارهای مالی

نظارت هوشمند بر فعالیتهای مکانمند حوزه خدمات شهری- نرم افزار مبنا

نرم افزار حمل و نقل
سامانه مدیریت اعزام ناوگان عملیات امداد
سامانه نظارت بر پیمانکاران خدمات شهری

AVLسامانه مدیریت ناوگان دلفین 

مدیریت برنامه ریزی بر امور خدمات شهری
مدیریت ناوگان عملیاتی و دیسپاچینگ

آنتی ویروس پادویش، آنتی ویروس پادویش نسخه لینوکس، نسخه اندروید

(سناپ)سامانه نظارت ابری پادویش 
سامانه میز کار امن پرداز
امحای فایل امن پرداز
کنترل تصویر امن پرداز
پالک خوان امن پرداز

سامانه نظارت بر تردد افراد
Jeveregسند باکس امن پرداز 

سامانه فردوس
سیستم رمزنگار شبکه امن پرداز

(درمانگاه) C.I.Sنرم افزار 

نرم افزار بیمارستان

روکش اسناد بیمارستانی - 1نرم افزار سپاس 

نرم افزار مددکاری

(بیلبورد )راهنمای اطالعات بیماران

سامانه ارسال پیامک

توسعه نرم افزار مدیریت بیمارستانی

H.I.Sنرم افزار جامع سالمت 

نرم افزار آزمایشگاه تشخیص طبی

سامانه جامع سیتام

سامانه مستند سازی امالک دولتی

مدیریت امور حقوق و تفاهم نامه بانک تجارت

نرم افزار کارپردازی بانک ملی

نرم افزار رفاهی

سامانه بازاریابی بانکی

نرم افزار تعیین بودجه

سامانه ترابری

سامانه اعتبارات

نرم افزار اموال و انبار

سیستم برنامه ریزی تولید

سیستم طرح های توسعه فروش تدبیر

سیستم کنترل تولید و مهندسی محصول تدبیر

سیستم هوش تجاری تدبیر

نرم افزار جامع مالی و اداری تدبیر

سیستم حسابداری و خزانه داری تحت وب تدبیر

سیستم مدیریت تنخواه

زیرساخت وب سرویس تدبیر

تهران10103227340

خیابان کریمخان، بین 

- خیابان ماهشهر و ایرانشهر

 طبقه اول واحد 130پالک 

یک

بلوار دانشگاه صنعتی 

شهرک علمی و تحقیقاتی 

 2ساختمان فن آفرینی 

103واحد 

35
نرم افزاری امن 

پرداز
تهرانتهران10102781714

34

33
همراهان 

سیستم گوهر
تهران

اتوبان رسالت بنی هاشم 

ضلع جنوبی میدان بنی 

هاشم خ محسن کشوری 

 طبقه دوم واحد 1پالک 

هفت

تهرانتهران10102322560رایان پردازکاوش37

38
پردازش موازی 

سامان
تهرانتهران10101898701

سامانه ساز 

دلفین آپادانا
اصفهاناصفهان10260550189

میدان ولیعصر مرکز تجارت 

12ایرانیان طبقه اول واحد

میدان ونک، خیابان 

ولیعصر، خیابان شهید 

، 4، طبقه 30خدامی،پالک 

7واحد 

تهرانتهران10101381580طب ورایانه36

خ ولیعصر باالتر از زرتشت 

 19کوچه نوربخش پالک 

3ط

7



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

مدیریت فرایند کسب و کار- نرم افزار شاتو

 فرآیندسازی چرخه مکاتبات و ارجاعات در کلیه سازمانهای دولتی و شرکت های 

BPMS-خصوصی

کلیه فرایند های مالی اداری بازرگانی و بهای تمام شده- نرم افزار جامع و یکپارچه پیشتاز

اتوماسیون اداری جدید تحت وب

کلیه فرایند های مالی اداری بازرگانی و بهای تمام شده- نرم افزار جامع و یکپارچه پویا

نرم افزار اتوماسیون اداری

 در پایانه های خودپردازNDCاستفاده از پروتکل و تکنولوژی 

نرم افزار صدور کارت هدیه با نام و آنی
بهینه سازی سرویس قبوض

توسعه سرویس های شعبه ای بروی پایانه نوع وریفون

شارژ بر خط تلفن همراه- top upفروش شارژتلفن همراه از طریق 

نرم افزار خلق ارزش افزوده
صدور رمز یکبار مصرف کارت

 و مدیریت کارت ورزشNGFSصدور کارتهای خاص در سوئیچ 
نرم افزار پایانه های خود پرداز ارزی

قابلیت محدود سازی کارتهای پرداخت
تشخیص و مدیریت تراکنش های مشکوک درگاههای پرداخت

بهبود فرایند گزارش گیری- MISسامانه 
 به همراه ارتقا فازهای مختلفIRISنرم افزار شناسایی بیومتریک 
  به همراه ارتقا فازهای مختلفAFISنرم افزار شناسایی بیومتریک 

AFIS در سامانه TP-TPنرم افزار ارتقاء سرعت جستجوی 

AFISنرم افزار ارتقاء دقت 

IRISنرم افزار اخذ و جستجوی هوشمند تصاویر عنبیه 

AFISدر سامانه TP-TPارتقاء سرعت جستجوی 

BPMS ( ابزار گردش کار، ابزار فرم ساز و...)
ابزار فرم ساز

بانک اطالعات پیمانکاران
بانک اطالعات مدیران

داشبورد اطالعات مدیریتی ژابیز پردا
نرم افزار ساخت گزارش

نرم افزار تولید سیستم دریچه
سامانه آماری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

(...مدیریت کاال و انبار، سیستم خزانه داری، سیستم گزارشات و )سیستم حسابداری 

سیستم انتقال و پردازش اطالعات
سیستم داشبورد مدیریت

(... و PDAکنترل انبار سیار کیان، )سیستم اتوماسیون انبارداری سیار 

سیستم امتیازدهی مشتریان
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری فروشگاهی

سیستم مدیریت ارسال کاال
سیستم ارتباط با مشتری کیان

صندوق فروش، مدیریت پرسنلی فروشگاهی،  )سیستم جامع و یکپارچه فروش فروشگاهی کیان

(...کیوسک اطالع رسانی فروشگاهی، مدیریت پیکر بندی و فروشگاهی و 
(...مدیریت تامین کاال، گزارشات و )سیستم جامع مدیریت فروش کیان 

سیستم تولید ارسال پیامک

سیستم سفارش تلفنی و ارسال سفارش
سیستم تولید محصول کیان

مرکز تماس

HCLS3000 -مستندسازی صوتی

TBS - مدیریت فرایند های کسب و کار، ابزار تولید فرایند، ابزار تولید فرم، ابزار تولید

گزارش، مانیتورینگ

سیستم بودجه و اعتبارات  تحت وب

حسابداری تحت وب
سامانه های جامع اداری و مالی و حقوق و دستمزد- محاسبان نت

سیستم کنترل قرارداد

سیستم اتوماسیون اداری آرسا

41
مهندسی بهین 

پژوهش خاور
تهرانتهران10102203380

خیابان - خیابان دولت 

کوچه - دیباجی جنوبی 

2پالک - مژگان 

10102952412

45
حساب رایان 

پارس
تهرانتهران10102454771

خیابان ,خیابان شهید بهشتی

کوچه ,شهید مفتح شمالی

3و2واحد,6پ,چهاردهم

44
مهندسی تذرو 

افزار
تهرانتهران10101745505

 –بلوار سعادت آباد  –تهران 

خیابان  –بلوار سرو غربی 

نبش کوی  –صرافهای شمالی 

1/39پالک  – شرقی 17

43
نرم افزاری کیان 

نور رایانه
تهرانتهران10102077155

سیدخندان،ابتدای 

سهروردی شمالی،کوچه 

27بسطامی ،پالک 

تهرانتهران

میدان رسالت، خیایان هنگام، 

خیابان فرجام، بعدازخیابان 

ساختمان  )976، شماره 49

3واحد  (سمانه

تهرانتهران10101499667شماران سیستم39

خیابان شهید 

بهشتی،خیابان پاکستان، 

4کوچه ساوجی نیا ، پالک 

به پرداخت ملت40

42
نرم افزاری ژابیز 

پردا
تهرانتهران10102238530

خیابان _میدان پونک

- 14پالک -(یکم)رمضانی

1واحد 
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سیستم دفاتر خصوصی تلفن های همراه

سیستم صورتحسابگیری تلفن همراه

2فاز  –سیستم جامع آموزش ناجا 

Patchخرید بسته های توسعه 

سیستم خدمات مشتریان و صورت حساب گیری

های نرم افزاری سرویسهای سیستم جامع خدمات مشتریان Patchخرید بسته های توسعه 

و صورتحساب گیری مورد نیاز

توسعه گذرنامه اتباع بیگانه اماکن و اطالعات ناجا

ایجاد یکپارچگی نرم افزارهای بیرونی و درونی با سازمان الکترونیک فرزین- SDKفرزین 

اتوماسیون اداری تحت وب

موتور تولید فرم های الکترونیکی تحت وب فرزین
اتوماسیون اداری تحت وب فرزین

موتور تعریف و اجرای گردش کار و فرآیندهای فرزین آیکن

موتور گزارش ساز پویای تحت وب فرزین آیکن

شبکه اطالع رسانی هاپکو
درگاه پایش نشانگرها

DP AAA - پیاده سازی مراحل احراز هویت، دسترسی و جمع آوری کارکرد مشترکین

DATAسرویس های بستر 

DP OSS -مدیریت شبکه های مخابراتی و داده ای
DP BI - تجزیه و تحلیل هوشمند حوزه های مختلف کسب و کار، داده کاوی، ساخت و

تولید داشبوردهای مدیریتی
مدیریت ارتباط با مشتری- نرم افزار پلوتون

سامانه مدیریت شبکه هوشیار
داشبورد مدیریتی
BPMS - CRM- نرم افزار کاکتوس

agileBPMSبرنامه ساز فرایندی سازمانی 

سامانه نت پگاه
سامانه انبار و حسابداری انبار

 نیروگاهیERPسامانه های 
سامانه اتوماسیون اداری

سامانه نگهداری و تعمیرات
سامانه کارگزینی بانکی

سامانه اطالعات کار کلون
سامانه مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صالحیت حرفه ای

سامانه تبادل اطالعات نهادهای مالی
نوبت دهی آنالین به مشتریان آرایشگاه ها- موتایم

سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی
سیستم دریافت الکترونیکی صورت معامالت مودیان

پورتال سازمانی- سایت شرکت خدمات فنی رنا
حمایت از صادرکنندگان کاال و خدمات غیر نفتی- سیستم یارانش

سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی و گردش کار

پورتال سازمانی و نرم افزار مدیریت محتوا

پیشخوان الکترونیکی- سامانه سیماک اکسپرس

سامانه گزارشهای مرحله ای مهندسین ناظر

(پادس)2سامانه پیاده سازی امضای دیجیتال 

توسعه یافته- سامانه مدیریت امالک سیماک

سامانه مکاتبات سیماک اکسپرس

 با همکاری شرکت عصر فناوری دانشBIسامانه واسط 

سامانه اطالعات جغرافیایی

اپلیکشن موبایل فرابر
farabar Anaysis tools ابزار طراحی بصورت

سامانه تکمیل قابلیت های انبار داده

داده کاوی فرابر

نسخه دسکتاپ ابزار فرابر

 فرابرBIهوش تجاری 

تهران
خیابان ولیعصر، ضلع شمالی 

پارک ساعی، کوچه ساعی یکم، 

23پالک 

52

مهندسی مشاور 

عصر فن آوری 

دانش

تهرانتهران10102535195
 )خ شهید عشقیار - خ خرمشهر 

- کوچه چهاردهم  - (نیلوفر 

22پالک 

خیابان میرزای شیرازی 

- باالتر از مطهری - شمالی 

25پالک - کوچه شهدا 

10260389437

تهرانتهران10101635498بهپرداز جهان46

 تهران،  بلوار اشرفی 

جنب مجتمع  –اصفهانی 

خیابان  –تجاری تیراژه 

 5طبقه . 45پالک –زمانی 

.9واحد  –

اصفهان

آینده سازان 

کهکشان نرم 

افزار

تهران10102024466پگاه آفتاب

خیابان شیخ صدوق جنوبی 

64 پالک 20کوچه 

تهران10101147298پرورش داده ها48

47

تهران

معماران عصر 

دانش
تهران5010103549053

اصفهان

51
فناوری اطالعات 

ایده گستر
تهران10102540406

تهران49

خ - فلکه دوم صادقیه 

ک -خ ارغوان - طاهریان 

4واحد27چهارم پ

تهران

-خیابان زرتشت غربی

کوچه -خیابان مهدوی

- 42پالک -موسوی غربی

2واحد

سامانه تبادل اطالعات نهادهای مالی سازمان بورس

9



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

نرم افزار تسهیالت مرابحه
نرم افزار ضمانتنامه در بستر سپام

بیمه نامه
نرم افزار حدود اعتباری شعب

مشارکت مدنی صادراتی
نرم افزار سلف صادراتی

نرم افزار امهال مطالبات در طبقات سررسید گذشته و معوق

نرم افزار تحویل داری تحت لینوکس

سیستم رفاه کارکنان
سامانه اوراق مشارکت و گواهی سپرده بی نام چاپی

(ACH)سامانه پایا 
سامانه جامع ارزی
سامانه ذینفع واحد

سامانه تسهیالت متمرکز
سامانه نرم افزاری حسابرسی الکترونیکی

سامانه جامع اداره امور کارکنان
سامانه بازرسی مکانیزه شعب
سامانه جامع آمار و اطالعات

سامانه اوراق حق تقدم
سامانه پولشویی

نرم افزار مشتریان هدف
سامانه ارزیابی عملکرد شعب و مدیریت

اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن بانک مسکن

نرم افزار هوشمندی راهکاران
انبارداری و حسابداری انبار- راهکار مدیریت انبارداری راهکاران

ماجول فروش و پخش، خرید داخلی، ماجول فروش صادراتی، )راهکاران

(... و MESCماجول بهای تمام شده، ماجول 
نرم افزار گزارش های مدیریتی

نرم افزار فروش فروشگاهی
نرم افزار یکپارچه بخش دولتی

اتوماسیون اداری تحت وب
نرم افزار مدیریت منابع انسانی

نرم افزار یکپارچه بخش خصوصی
نرم افزارحسابداری تلفیقی
برنامه ریزی و کنترل تولید

نرم افزار پرتال فروش سیمان
نرم افزار پرتال مشتریان

نرم افزار پرتال سهام
نرم افزارسیستم مانیتورینگ قطار شهری

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
WTPسیستم کنترل 

نرم افزارسیستم مانیتورینگ تولید کک
نرم افزارسیستم مانیتورینگ تولید کاتد مس

خطوط تولید کک - کنترل ومانیتورینگ خطوط تولید )نرم افزار سیستم کنترل 

(coke)-آب دمین نیروگاه)

نرم افزار مانیتورینگ سیستم آبرسانی کارخانه ذوب مس خاتون آباد

نرم افزار سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم آبرسانی کارخانه ذوب مس

برنامه مانیتورینگ فلومترهای آبرسانی
برنامه سیستم هوشمند آب اضطراری
برنامه کنترل شستشوی ذغالسنگ

نرم افزار سیستم کنترل آب مصرفی صنعتی

نرم افزار سیستم کنترل نیروگاه

ماژول خرید سرویس فکس اینترنتی

هسته اصلی سرویس فکس اینترنتی

(...مدیریت مکاتبات اداری پرنیان و )اتوماسیون اداری پرنیان 

(BPMS)سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی 

سامانه مدیریت اسناد
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

پورتال سازمانی

فرآیند ساز پرنیان

58
تعاونی پرنیان 

پردازش پارس
10380463487

خراسان 

رضوی
مشهد

میدان -بلوار صیاد شیرازی 

مجتمع -شهید برمهانی

-اداری تجاری ستاسنتر

304واحد 

57
توسعه ارتباطات 

آتریسا
تهرانتهران10103892006

تهران، بزرگراه جالل ال : آدرس 

احمد، کوچه پروانه، کوچه چهارم

56
گروه صنعتی 

آرادکنترل
کرجالبرز10103086188

بلوار چمران ساختمان 

8 واحد1حسینی بلوک

تهرانتهران10101212701همکاران سیستم55

باالتر از -خیابان ولیعصر

-خیابان عطار-میدان ونک

8پالک 

تهران

میدان مادر - بلوار میرداماد 

- خیابان شاه نظری - 

6پالک - کوچه نظام 

54
فناوری اطالعات 

ناواکو
تهرانتهران10100701565

خیابان شهید مطهری، نبش 

، پالک (جم)خیابان فجر 

276

53
خدمات 

انفورماتیک
تهران10101455520
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

فرم ساز سیگما

برنامه ساز سیگما

پورتال سیگما

سامانه تیکتینگ
پورتال بهداد

سامانه های خرید، تولید و استقرار سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک 
سامانه متمرکز قبوض

سامانه (CSD)سامانه های تولید و استقرار سامانه مرکزی خزانه داری اوراق 

(سیما)یکپارچه مدیریت اوراق بهادار 

سامانه پنل درخواست صدور دسته چک

سامانه تولید و استقرار سیستم بستر هدایت داده های الکترونیکی ارگانهای دولتی 

posو سوییچ بانکی و کنترلر  (اینترنت بانک شرکتی)(بهداد)

درگاه پرداخت -موبایل بانک)ABISسامانه خرید مجوز سیستم متمرکز بانکداری 

(الکترونیک و سامانه مانیتورینگ رسد

سامانه ایستگاه کاری چکاوک

(یانکلت)سامانه صدور حواله الکترونیک 
(بهداد)تولید و استقرار سیستم بستر هدایت داده های الکترونیکی ارگانهای دولتی 

سامانه اتوماسیون اداری و مدیریت وظایف کت بوک

سامانه آموزش مجازی )ارائه خدمات آموزشی بصورت الکترونیکی در بستر اینترنت

LMS)

(BI)تولید و استقرار سامانه هوش تجاری
تولید و استقرار سیستم بستر هدایت داده های الکترونیکی ارگانهای دولتی 

 بانکیcifسامانه 
سامانه ی تجمیع قبوض دولت

سامانه صدور دسته چک ارگان ها
سامانه بانکواره

سامانه اتوماسیون مدیریت فرآیندهای موسسات مالی
ATM خودپرداز

cashless خودپرداز غیرنقدی
اتوماسیون اداری بانکی

نرم افزار اتوماسیون اداری

نرم افزار اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون

سیستم رزرواسیون غذا و رستوران

(حضور و غیاب تحت وب)نرم افزار کاراوب 
نرم افزار مدیریت سیستمهای اسکادا

نرم افزار دستگاه ضبط مکالمات رادیویی
نرم افزار پیگ رانی هوشمند

نرم افزار جامع مانیتورینگ و هوشمند سازی ایستگاه های حفاظت کاتدی
نرم افزار جامع مانیتورینگ و قرائت از راه دور

DLMS/COSMنرم افزار قرائت از راه دور کنتورهای برق با پروتکل 
MFLنرم افزار نمایش داده های بازرسی هوشمند 

تولید سیستمهای یکپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری

(PTC Mgt & Monitoring)نرم افزار پایش و مدیریت مراکز داده ای پارس تصمیم 

نرم افزار مدیریت فرایندهای سازمانی شرکت پارس تصمیم
نرم افزار مدیریت آسیب پذیری و وصله

(PTC-BPMS)نرم افزار مدیریت فرایندهای سازمانی شرکت پارس تصمیم 

نرم افزار مدیریت مذاکرات و جلسات
(PTC-CRM)مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت پارس تصمیم 

نرم افزار تولید مکعب داده مبنا
سامانه مدیریت جامع ابزارهای پرداخت الکترونیک

سامانه مدیریت و آرشیو الکترونیکی اسناد
سامانه آمار و اطالعات بانکی

سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا

65

مشاورین بهبود 

روش ها و 

سامانه های مبنا

تهرانتهران10102505757

میدان هفت تیر ابتدای 

مفتح جنوبی خیابان عارف 

1 طبقه 12ادیب پالک 

59

توسعه 

زیرساختهای 

فناوری اطالعات 

سیگما

تهرانتهران10102736511

نرسیده به تقاطع - کارگر شمالی

نبش کوچه دوم - جالل آل احمد

ساختمان - 

- 5طبقه-1839جدید(قدیم467)

43واحد

تهرانتهران10102428558پارس تصمیم64

تهران ، خیابان آپادانا ، 

 (عشقیار)خیابان نیلوفر 

کوچه سیزدهم

61

مهندسی 

پژوهشی 

فراگستر پویا

تهرانتهران10102243676
خیابان کوه - خیابان مطهری

11پالک-خیابان هفتم- نور

60

خدمات 

انفورماتیک نوین 

کیش

تهرانتهران14000082886
خیابان جهان - یوسف آباد 

42پالک - 39خیابان - آرا 

63
سگال پردازش 

پارت
تهرانتهران10103725851

ابتدای - فلکه دوم صادقیه 

خیابان - اشرفی اصفهانی 

کوچه - سازمان آب غربی 

 - 3پالک - گلستان دوم 

7واحد 

نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

تهرانتهران200010102563218کارا62
بزرگراه صدر بعد از کاوه 

خیابان بهار جنوبی کوچه 

5مطلبی پالک

11



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

(شبکه اطالع رسانی معلمین و دانش آموزان)سامانه تحت وب شامد
سامانه مدیریت مرکزی کارت

سامانه مدیریت منابع
(سیماپ)سامانه یکپارچه مدیریت اطالعات پژوهشی 

سامانه خدمات الکترونیک سازمان نظام دامپزشکی

مدیریت مراکز معاینه فنی سنگین وزارت راه

سامانه ملی عوارض خودرو
سامانه مالیات بر مشاغل خودرو

Kanda-Web GISسامانه مدیریت و نمایش اطالعات مکانی 

RAN Plusسامانه مدیریت شبکه رادیویی 

ICenSسامانه سرشماری 

Kanda MapEXسامانه مدیریت نقشه 
Flareسامانه انرژی 

PixO سامانه مدیریت ذخیره سازی

ITEMS سامانه مدیریت مکانی سه بعدی

MapPlusسامانه مدیریت نقشه 

Lands Bankسامانه مدیریت ذخیره سازی اطالعات زمین 

نرم افزار حواله تلفن بانک
NGFSنرم افزار سوئیچ کارت 

بانکداری ارزی متمرکز
بانکداری متمرکز
همراه بانک ملت

سامانه خالصه دفتر کل روزهای تعطیل در سامانه متمرکز
سامانه نگهداشت سپرده های فراز

نرم افزار چک تایید شده
بسته ارزش بانوان

یکپارچه سازی برخط تسهیالت
ثبت شناسه ملی مشتریان دولتی

دسته بندی مشاغل مشتریان حقیقی بانک در فرم مرتبط با اطالعات 

مشتریان در سامانه بانکداری متمرکز
اخذ استعالم آنالین ثبت احوال در پردازش ثبت درخواست انواع کارت

نرم افزار فروش شارژ تلفن همراه

دریافت اطالعات دسته چک های خام

صدور گواهینامه عدم پرداخت حسابهای دولتی

نرم افزار انبار سیاق
سیستم ساز سیاق

سیستم حقوق و دستمزد سیاق

نرم افزار حسابداری سیاق

(پاهام)نرم افزار پردازشگرهشدارهای امنیتی

(پارس وف)نرم افزار فایروال برنامه های کاربردی وب 

سیستم مدیریت تهدیدات یکپارچه پارس گیت

نرم افزار مدیریت و صدور گواهی پارس ساین

توکن هوشمند پارس کی

نرم افزار ابزار آزمون نفوذ

مدیریت وصدورگواهی الکترونیکی کلید عمومی
CERTنرم افزار واکنش به رخدادهای امنیتی

سامانه پیشگیری ازنشر داده- DLPنرم افزار پارس رایت 

تامین امنیت شبکه های کامپیوتری- SOCمرکز عملیات امنیت 

ارائه خدمات ارزش افزوده مخابراتی بر بستر تلفن ثابت- نرم افزار هشت ستاره

تجمیع محتوای سرویس های ارزش افزوده- tpsنرم افزار تجمیع محتوی 

نرم افزار حسابداری پارمیس پالس
 پارمیس استارERPنرم افزار یکپارچه 

نرم افزار حسابداری فروشگاهی پارمیس
نرم افزارپارمیس تولیدی و شرکتی
اپلیکیشن اختصاصی سازمان همراه
اپلیکیشن یکپارچه پارمیس اسمارت

73
فناوری اطالعات 

پارمیس
تهرانتهران10102710589

خ شهید - خ شهید بهشتی 

نبش - برادران کاووسی فر 

تقاطع میرزای زینالی

تهرانتهران10980196817مبین وان کیش72
خیابان مطهری خیابان 

7 پالک 9میرعماد کوچه 

71
امن افزارگستر

شریف
تهرانتهران10102335004

تهران خیابان ازادی خیابان 

حبیب اله کوچه قاسمی 

37پالک

70
راهکار نوین 

سیاق
تهرانتهران10320875242

تهران خیابان میرزای 

شیرازی نبش کوچه نژادکی 

77شماره 

تهرانتهران10101543568بهسازان ملت69
کوچه - دیباجی جنوبی

4شماره - مژگان

تهرانتهران10103509891کندا ایده68

- خیابان  کارگر شمالی

باالتر از بزرگراه شهید 

بین خیابان ششم و - گمنام

جنب بانک ملی - هفتم 

2 واحد1881پالک 

67

تجارت فناوری 

اطالعات 

همفکران تفاهم

تهرانتهران10104018451

خیابان - میدان آرژانتین 

خیابان - شهید احمد قصیر 

5 واحد 8هشتم پالک 

66
عمید رایانه 

شریف
تهرانتهران10320440399

خیابان آزادی خیابان دکتر 

حبیب اهلل کوچه قاسمی کوچه 

2گلستان بن بست گل پالک 

12



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سامانه جامع نوین اموال
سیستم جامع بیمارستانی

نرم افزار یکپارچه طرحهای عمرانی
نرم افزار سیستم منابع انسانی

سامانه تحت وب نقشه راه اصالح نظام اداری وتوسعه مدیریت
(وب+ موبایل)سامانه نظام پیشنهادها

ساماه تحت وب توزیع آرد آنالین و مانیتورینگ
سیستم تحت وب سهمیه و صالحیت سازمان نظام مهندسی مازندران

سامانه تحت وب امور مشترکین
سامانه تحت وب تجمیع ، کارتابل الکترونیکی و گزارش دهی مدیریتی

نرم افزار تحت وب  مدیریت تعمیرات و نگهداری فن آوری اطالعات

نرم افزار مالی بازرگانی
نرم افزار پخش مویرگی

بازرسی اصناف همراه با ماژول موبایل
سامانه بازرسی و مانیتورینگ اصناف تحت وب و موبایل

شبکه اجتماعی فروش
سامانه بازرسی شرکت توزیع برق

سامانه جامع پذیرش و بررسی پیشنهادها
وب سایت جهاد کشاورزی استان مازندران بر اساس استانداردهای دولت

فروش آنالین با موبایل

کشور2نرم افزار نقشه مرتبط با سامانه تحت وب حملو نقل و نگهداری آرد شرکت غله ناحیه 

نرم افزار تحت وب  سپرده و اوراق بهادار
نرم افزار یکپارچه مالی صنعتی

پورتال نظام مهندسی ساختمان مازندران
سامانه بازرگانی

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه انبار

سامانه حسابداری اسپاد

سامانه اطلس جغرافیایی آئین

سامانه جامع صورت وضعیت پی وب

سامانه محاسبات برآورد تدبیر

سامانه اطلس جامع هوشمند

سامانه کنترل پروژه

ماژول جامع انبار بهینه

ماژول جامع خرید بهینه

سیستم های مالی

سیستم های مهندسی

سیستم های کنترل کیفیت

سیستم های تولید

CRMسیستم های فروش و مدیریت ارتباط با مشتریان 

سیستم های مدیریت منابع انسانی

سیستم های پخش و توزیع مویرگی

سیستم های زنجیره تامین

 ERP  بهینه

سیستم مدیریت پروژه
سامانه حسابداری و خزانه داری

سیستم کارت وفاداری

فروشگاه اینترنتی طلوع

نرم افزار باشگاه مشتریان و مدیریت قرعه کشی طلوع

نرم افزار مدیریت محتوا طلوع

نرم افزار مدیریت ارتباط بامشتریان ویژه خدمات پس از فروش ونظرسنجی

78
نرم افزاری ایده 

پرداز طلوع
تهرانتهران10260229944

خیابان انقالب روبروی پیچ 

 طبقه 352شمیران پالک 

31ششم واحد 

77
مهندسی بهینه 

ایران
تهرانتهران10101606495

خیابان قائم مقام فراهانی ، 

 ، 9خیابان شهدا ، پالک 

37 ،  واحد 6طبقه 

76

مجتمع خدمات 

مهندسی آیین 

کامپیوتر

تهرانتهران10101419827

انتهای - پاسداران 

-28پالک - دشتستان پنجم

106واحد - 2 طبقه 

75
طراحان نرم 

افزار اسپاد
تهرانتهران10320859781

- بزرگراه شهید مدرس- تهران 

خیابان وحید دستگردی 

روبروی خیابان - (ظفر)شرقی

طبقه - 175پالک - تخارستان 

دوم

74
نرم افزاری 

جادوی فکر
ساریمازندران10760317782

-خرداد15خیابان -ساری

ساختمان اتحادیه تعاونی 

طبقه اول-روستایی ساری

13



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سامانه ارزیابی و پایش بلوغ امنیت سایبری
سامانه اهداف و وظایف سازمانی

اتوماسیون مالی، اداری و آموزشی
مدیریت پروژه ها و قراردادها

مدیریت کالن پروژه ها و قراردادها
سامانه مدیریت آموزشی

سامانه تحلیل رفتاری کاربران
سامانه ثبت و رهگیری رخدادهای امنیتی

سامانه تدارکات
فایروال پیامک کوتاه

تجاری و امنیتی- LBSسامانه 
g2سامانه ارائه خدمات ارزش افزوده 

سامانه دیواره آتش مخابراتی

ایجاد امکان تبادل پیام کوتاه از بستر تلفن ثابت-  آسانکSDPسامانه 

سامانه داشبورد مدیریتی

نرم افزار مشتریان
سامانه هوش تجاری

(AML)سامانه مبارزه با پولشویی 

VPN client- آتی دیالر
سامانه دیوار آتش سورن ایمن

امنیتی و مدیریتی در شبکه- سیگما اکانتینگ

نرم افزار ابزار یکپارچه سازی
نرم افزار باشگاه مشتریان

مدیریت محتوا و خدمات الکترونیکی سازمانها- پورتال سامان
نرم افزار ابزار مدیریت فرایند
نرم افزار فروشگاه الکترونیکی

نرم افزار مدیریت هوشمند مدارس دانش پارسیان
پزشکی و سالمت- نرم افزار ماه سالمت

نرم افزار مکاتبات و ارتباطات سازمانی دانش پارسیان
نرم افزار تالیف و تدوین کتاب و محتوا دانش پارسیان

نرم افزار آزمون عملی مهارتهای هفتگانه دانش پارسیان

(سامانه یکپارچه بهداشت)نرم افزار سیب 

نرم افزار جامع آزمون دانش پارسیان
نرم افزار بانک سوال دانش پارسیان

ترجمه- نرم افزار داپا

مرکز تماس و تلفن

نرم افزار مرکز تماس چند رسانه ای تل سی

نرم افزار لجستیک و فروش
نرم افزار تست پشتیبانی

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان نوماتک
ریزی و کنترل تولید نوماتک سیستم برنامه

سامانه بروزرسانی و بررسی آدرس
سنسور ناظر شبکه

سامانه جامع مانیتورینگ

راهکار بازدارنده نشت اطالعات

سامانه جامع رصد ارتباطات ماهواره ای

تحلیلگر وب بر اساس محتوای متن

سیستم فروش

سیستم خرید

(شهریار)سیستم یکپارچه مالی اداری شرکت سبز

تولید سیستمهای یکپارچه مالی یا اتوماسیون اداری

GreenGALEXبرنامه ریزی منابع سازمانی سبز 

تهرانتهران10102035613سبز داده افزار89
بلوار میرداماد، میدان مادر خیابان 

 برج ناهید 28شاه نظری پالک 

1 واحد 12طبقه 

88
شرکت مهندسی 

تکرو سیستم
10200223736

آذربایجان 

شرقی
تبریز

نرسیده به چهارراه - خیابان امام - تبریز

ساختمان -جنب مخابرات رجایی - آبرسان 

9پاستور طبقه دوم واحد 

تهرانتهران10102552324دلتاگلبال87

میدان ونک،خیابان 

مالصدرا، خیابان شیخ بهائی 

جنوبی، بلوار اعظم، بن 

 ساختمان 3بست اول پالک 

7 واحد 109

82

مهندسین 

تحلیلگران آتی 

نگر

تهرانتهران10101892326
خ ولیعصر باالتر از سه راه دکتر 

6 واحد 2182بهشتی پالک 

81

ساختارهای 

اطالع رسانی 

نوین گستر

تهرانتهران10102040797

- خیابان مطهری -تهران

کوچه - خیابان مفتح 

38بخشی موقر پالک 

83
سازه اطالعات 

سامان
تهرانتهران10380326977

ابتدای - بزرگراه مدرس

پالک -خیایابان ظفر شرقی

طبقه دوم و سوم-215

80
پیام افزار پیک 

آسا
تهرانتهران10102874265

ضلع غربی - خیابان آزادی

کوچه - دانشگاه شریف

بن بست - شهید صادقی

10پالک- چهارم

تهرانتهران10102582328فراکنش79

-خیابان سهروردی جنوبی

-271پالک -تقاطع مطهری

3واحد 

تهرانتهران
خیابان بابک - بلوار آفریقا

10پالک - بهرامی 

تهرانتهران14003394500نماتک ایرانیان86
خ ولیعصر، باالتر از نیایش، 

45کوچه رحیمی، پالک 

ERPنرم افزار ماه کار 

85
ارتباطات بین 

المللی تل سی
تهرانتهران10102953276

خ ولی عصر باالتر از بهشتی جنب 

 5هتل سیمرغ کوچه دلبسته پالک 

طبقه اول

10320735345دانش پارسیان84
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سیستم جامع بازرگانی

نرم افزار سیستم انبار

Aroosha-OSS - مدیریت شبکه، سرویس، فرایندها و عملیات سیستم ها

 و مخابراتITو شبکه های 

نرم افزار مونیتورینگ و تیکتینگ آروشا

سامانه مدیریت دانش پرکاس
سامانه مدیریت کالن طرح های اجرایی

اپلیکیشن شبکه اجتماعی
پورتال های سازمانی

سامانه جمع آوری اطالعات و داده ها
سامانه خدمات مشترکین

(BI)سامانه هوش تجاری 
نرم افزار حسابداری انبار

نرم افزار آفتاب

نرم افزار حسابداری مالی آفتاب

نرم افزار حضور و غیاب

سیستم مدیریت فرایندهای کسب وکار

مجموعه مالی اداری
اتوماسیون اداری- نرم افزار نما

 سیستم آموزش
سیستم کارکنان

نرم افزار فروش اینترنتی ایران اتومبیل
نرم افزار فروش اینترنتی سایپا دیزل
نرم افزار فروش اینترنتی گروه سایپا
نرم افزار فروش اینترنتی ایران خودرو
سیستم فروش اینترنتی بیمه خودرو

پرتال جامع خودرو کشور

نرم افزار فاکتور تولید ماژول محاسبه طوالنی ترین شاخه فیدرهای فشار ضعیف

نرم افزار فاکتور مشاهده وضعیت کاربران

مطالعات پارامترهای دینامیک شبکه- نرم افزار اطالعات دینامیکی

سامانه پایش وسایل نقلیه

سامانه وب نرم افزار سما
شبکه های توزیع برق واحد دیسپاچینگ- نماد

نگهداری و تجربه و تحلیل جهت اطالعات مکانی و توصیفی تجهیزات شرکت 

GEDAT (TDIS)-های توزیع برق 
(SLD)نرم افزار مدیریت اطالعات دیسپاچینگ

در زمینه امکان ارائه گزارشات و نمایش - سامانه مکان مبنای ادصاب

اطالعات مربوط به عوارض در سطح صنعت برق

 GETS - استفاده جهت ورود اطالعات جغرافیایی و فنی و ارائه خدمات

محاسباتی و کاربردی در جهت ارتقاء مطالعات مهندسی

PHCMSسامانه طراحی و اجرای نظام اطالعات پایش 

خدمات الکترونیک نرم افزار جامع امور مشترکین

(ساماب)سامانه جامع امور مشترکین آب و فاضالب 

سامانه حسابداری ثبت اسناد کشور سحاب

سیستم نرم افزاری معاینه فنی خودرو و موتور سیکلت

سیستم نرم افزاری معاینه فنی

نرم افزار جامع تاکسیرانی

سامانه جامع پذیرش متوفیات- نرم افزار پردیس

90
رایان ماشین 

پیشگام
تهرانتهران10102183590

تهران،سیدخندان،ابوذر 

1،واحد18غفاری،پ

94
گسترش راهکار 

اندیشه فردا
10380657869

خراسان 

رضوی
مشهد

- 32بلوار شهید فرامرز عباسی 

-5پالک-اولین معبر سمت راست 

طبقه همکف

93
فناوری اطالعات 

تدبیر
10380383306

خراسان 

رضوی
مشهد

میدان  - 20خیابان کوهسنگی 

- سمت راست - کوشه ای 

-1طبقه - 155ساختمان 

96

مشاورین 

گسترش 

الکترونیک ایما

تهرانتهران10102373997

خیابان استاد نجات الهی 

خیابان سپند شرقی پالک 

 طبقه سوم37

تهرانتهران10101498685رهیافت95
تهران ـ میرزای شیرازی ـ 

  23خیابان شهداء ـ پالک

2واحد 

99

توسعه فناوری 

اطالعات 

همفکران

تهرانتهران10102816386

میدان آرژانتین خیابان 

 8بخارست خیابان بخارست 

5 واحد 4 طبقه 8پالک 

تهران

بلوار مرزداران، نرسیده به 

، 59چهارراه سرسبز، پالک 

2واحد 

تهران

سعادت آباد میدان فرهنگ 

ساختمان سهند طبقه پنجم 

واحد پانزده

تهرانتهران10102247120رهیاب فن آوا91
خیابان بهشتی خیابان 

میرعماد کوچه یازدهم پالک 

 طبقه اول31

92
هوژان اندیشه 

گستر

97
انتقال دانش 

صنعت انرژی برق
تهرانتهران10102597745

یوسف آباد خیابان یوسف 

-52پالک - 13خیابان - آباد

4 واحد

98

فن آوران 

اطالعات و 

ارتباطات 

شمالغرب

تهران10200197034

تهران10103289340
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

ERPنرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب

بازاریابی و فروش- نرم افزار آیدیس

بازاریابی و فروش- نرم افزار ماریس

سامانه ملی مدیریت مهار و تنظیم آبهای مرزی

سامانه پایش و مدیریت عملکرد شعب

سامانه جامع وصول مطالبات بانک سپه

سامانه توزیع کارانه طرح انگیزش پرسنل بانک سپه
سامانه جامع رتبه بندی مشتریان

بانک ملت (چکاوک)سامانه مغایرت یابی تراکنش های بانکی 
سامانه تخصیص و مدیریت فروش سبوس

سامانه تسهیالت اداره کل امور موظفین بانک سپه
MISسامانه برنامه عملیاتی 

سامانه کشف و پشتیبانی مغایرت تراکنش های الکترونیک

نرم افزار پالک خوان

دژبان- سیستم جامع حراست و انتظامات 

سیستم انبار و فروش کوثر
سیستم بانکداری اینترنتی کوثر

 کوثر شامل بانکداری و حسابداری و بروات و نمونه امضاء2بسته جامع 
تلفن بانک کوثر

تولید سیستمهای یکپارچه اداری مالی یا اتوماسیون اداری
سیستم حسابداری کوثر
سامانه ارسال پیام کوتاه
سامانه پایانه غیر نقدی

سامانه پایانه های فروشگاهی
سامانه پیام کوتاه حساب و وام

سامانه حواله های پایا ساتنا و سحاب
سامانه درخواست وام

سامانه طرح اکرام
سامانه نوبت دهی کوثر

سامانه واریز آنی
نرم افزار سوئیچ کوثر

نرم افزار سوئیچ مخصوص ثبت اسناد
سیستم هوشمند پیگیری معوقات

نرم افزار پرسنلی کوثر
نرم افزار ثبت حواله
همراه بانک کوثر

وب سرویس تبادل اطالعات

نرم افزار گزارش روزانه پروژه های عمرانی سینا

نرم افزار سند زنی

نرم افزار مدیریت پسماند

راهکار صنایع کفش، مدیریت بازرگانی، مدیریت انبارداری، ) ERPنرم افزار 

(...مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت بازرگانی، حسابداری و 

نرم افزار حسابداری اطلس هیکو

نرم افزار کنترل پروژه عمرانی

نرم افزار اتوماسیون اداری

سامانه نگهداری و تعمیرات حمل و نقل

100
مبنا داده آرین 

سیستم
تهرانتهران10103743202

خیابان سهروردی شمالی 

 6کوچه .خیابان خرمشهر .

66پالک .

105
هم اندیشان 

صنعت مشاور
قمقم10590016461

 - 3کوچه - خیابان روحانی 

69پالک 

تهرانتهران

خیابان حضرت ولی عصر 

عج نرسیده به میدان ونک 

 طبقه چهارم2435پالک 

تهرانتهران10320486884پیام گستر فاوا103

فلکه دوم صادقیه، ابتدای 

بلوار فردوس، خیابان 

، خیابان (عج)ولیعصر

10 واحد 10تقدیری، پالک 

104

شرکت نرم 

افزاری کوثر 

رایانه بهینه

10101912632

10102503696تاژان سیستم102

بعد - خیابان استاد مطهری

روبروی - از سهروردی

پالک - باشگاه بانک سپه

طبقه همکف- 34

101
مصور سازان 

چارسوق
تهرانتهران10103656280

- میدان آرژانتین- تهران

تقاطع - انتهای بلوار بیهقی 

- 2طبقه - 2پالک- مدرس

5واحد

تهرانتهران

16



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

پورتال اینترنتی

آموزش الکترونیکی- سامانه هم آموز

آموزش الکترونیکی- نرم افزار دانا ایرانسل

سیمرغ (سیب)سامانه یکپارچه بیمه گری 

سیستم اتوماسیون وام کارکنان بیمه ایران

سامانه مدیریت اطالعات مشتریان

سامانه جامع امور اراضی
نرم افزار آمار

نرم افزار مدیریت اخبار
نرم افزار صدور پروانه

سامانه جامع مواد کودی
سامانه داروهای دامپزشکی

مدیریت اطالعات آزمایشگاه- LIMSآزمایشگاه 

سامانه آموزش

سامانه مکاتبات اداری آفالین راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سیستم عضویت و صدور و تمدید پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران

سامانه نظارت گاز و آبفا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری دفتر حراست ایران خودرو

نرم افزار خدمات فروش الکترونیک ایران خودرو

سیستم نرم افزاری صبا در سامانه متمرکز بیمه های ثالث و باربری
نرم افزار سامانه صورتحساب

سامانه مدیریت پایانه های فروش

طراحی و پیاده سازی سامانه متمرکز پرداخت الکترونیکی

GSM - سیستم جامع مالی و مدیریت مشترکینGSM

Hot Billing - سیستم جامع مدیریت مالی، فنی و خدمات به مشترکین

اپراتوری مخابرات

113
سهامی )پویا 

(خاص
تهرانتهران10100912544

عباس آباد قنبرزاده باالتر از آپادانا 

36 پالک 6کوچه 
(جامع ارزی پویا-سپرده های متمرکز-پرداخت با کارت)سامانه جامع مالی بانکی 

114
مهندسی 

پدیدپرداز
تهرانتهران10102001348

- سهروردی شمالی- سیدخندان

نبش کوچه - خیابان ابن یمین

- 7طبقه - 56پالک - طاهری

12واحد 

بخش برق و )نرم افزار جامع و یکپارچه صدور صورتحساب و خدمات مشترکین 

BillYard-M,E(مخابرات

(موبایل، وب و داده)نرم افزار جویا 

BSCبررسی و تحلیل وضعیت سازمان بر اساس - نرم افزار سنجه

نرم افزار چک پذیر
نرم افزار کارت پرینتر
نرم افزار چک اسکنر
OSS Mobile - نسخه موبایل نرم افزارOSS با قابلیت ارجاع درخواست ها در 

سطح کارشناسان رفع عیب
Mobile SIS- نسخه موبایل نرم افزارSIS با قابلیت ارجاع و گردش کار در سطح 

کارشناسان رفع عیب

سامانه مبارزه با پولشویی بانکی

BI -ارائه داشبوردهای مدیریتی بر اساس شاخص های تعیین شده

115
توسعه فناوری 

اطالعات خوارزمی
تهرانتهران10101788618

تهران خیابان شهید مطهری 

153بهد از شهید مفتح پالک 

106
داده گستر 

پاراتک سیستم
تهرانتهران14005793883

 خیابان سهروردی شمالی، 

خیابان خرمشهر، خیابان 

عشقیار، خیابان هشتم، 

3، واحد 6پالک 

109
پردازش 

اطالعات ریسمان
تهرانتهران10320155399

باالتر از - خیابان شریعتی 

نبش کوچه - خیابان هویزه 

واحد  - 832پالک - جهاد 

11

یوسف آباد، میدان 

اسدآبادی، خیابان ابن سینا، 

18کوچه نسترن، پالک 

107
ایده های تجارت 

هوشمند سیمرغ
10100313395

خ ولیعصر، نرسیده به ونک، 

نبش خ دوازدهم، پالک 

2413

108

مهندسی 

پیشتازان 

اندیشه پویا

تهرانتهران10103952437

خیابان - سهروردی شمالی

 طبقه 40پالک - خرمشهر

2اول واحد 

112
بهینه پردازش 

سپهر پارس
تهرانتهران10780033842

گلستان - خیابان پاسداران

- تقاطع خیابان اسالمی- پنجم

119واحد  - 194پالک 

تهرانتهران10861833222

خیابان فردوسی شمالی 

 طبقه 7خیابان صادق پ 

902هشتم واحد 

111
مهندسی 

هوشمندسازگان
تهران10101909083

تهران

110

تهران

تهران

ایران فناوری 

اطالعات و 

ارتباطات 

گسترش

17



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

ZRMنرم افزار مدیریت ارتباط شهروند 

خط تولید نرم افزار، مکانیزم امنیتی و پرتال، نصب- Wiseوایز 

S entinel Mobile  Mapping  S ystem

 DIDAR -توریستی و اطالعات اماکن شهری

سیستم مدیریت ناوگان حمل و نقل

نرم افزار مدیریت ارتباطات
نرم افزار نمایش نقشه

سامانه حسابهای اعتباری اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران
سامانه مدیریت تراکنشها
(تام)تسهیلت اینترنتی ملت

سیستم جامع مطالبات بانکی

تهرانتهران10101916655چارگون119

خیابان ولی عصر باالتر از 

میدان ونک خیابان عطار 

3کوچه بوستان پالک

(...شامل نرم افزار مالی، مکاتبات اداری و  )مجموعه نرم افزارهای جامع دیدگاه 

مالی اداری- سامانه پارس ساد

Pars ERP -برنامه ریزی منابع سازمان

مارکت اندروید- پارس هاب

صدور مجوز )سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

(نشریات معاونت مطبوعاتی

طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مالی و اداری موسسه صندوق قرض الحسنه 

(ع)پرستاری امام علی 

ارائه خدمات مهندسی و فنی نرم افزار در زمینه تولید، توسعه و پشتیبانی سامانه 

C S D

نرم افزار موبایل بانک

سیستم داشبورد مدیریت و هوش سازمانی دوران

DSG - در حوزه برنامه ریزی، طراحی و خدمات پشتیبانی سیستم های سخت

LANافزاری شبکه داخلی 

 IPS  -درحوزه فایروال

Isputil -نرم افزار مدیریت پایگاهها و بانکهای اطالعاتی

(CSS)سیستم امور مشترکین 

(DAS)سیستم مدیریت اطالعات و کاربران 

(CCS A)نسخه نمایندگان- سیستم کدینگ غیر متمرکز  

پرتال اطالع رسانی ایران کد

راهبری و هدایت فعالیت های اجرایی پیاده سازی ایرانکد در سطح شرکت ملی (CCS B)نسخه شرکتی - سیستم کدینگ غیر متمرکز  

پاالیش و پخش فراورده های نفتی ای و شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت 

ایران

GS1ابزار کدینگ سیستم 

نرم افزار کادا تامین و توزیع

(TCS)سیستم جامع کدینگ 

(BPMS)سیستم های مدیریت فرآیندهای سازمانی 

(شاهکار)شبکه احراز هویت کاربران ارتباطات 

سامانه بومی ارتباط صوتی، تصویری و متن

استودیو پردازش و تحلیل داده

(ستاره)سامانه تحلیل و ردیابی هوشمند 

PBMS سامانه مدیریت فرآیند کسری

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه رمز کننده موبایل

سامانه رمز کننده تلفن

سامانه تقویم موبایلی

سامانه فرآوری داده غربال

(بولتن امن)سامانه جامع تبادل اطالعات محرمانه 

سامانه کشف شبکه های اجتماعی کشاف

124

فناوری اطالعات و 

ارتباطات امن 

مهیمن

تهرانتهران10320209742

خ شیراز - خیابان مالصدرا

 10پالک -کوچه اتحاد- جنوبی

1واحد 

123
کارسازان فراداده 

ایرانیان
تهرانتهران10103162464

بین کارگر  و - بلوار کشاورز 

2 ط 115جمالزاده پ 

تهرانتهران10320076812داده پردازان دوران122

شهید بهشتی ، خیابان شهید 

عبدالمجید صابونچی ، خیابان 

، (نهم  )شهید فرشاد ایازی 

 ، طبقه ششم62پالک 

تهرانتهران10103136240ایده پرداز ژوبین121

بزرگراه اشرفی اصفهانی، 

خیابان عربشاهی، ساختمان 

، طبقه 8/1آیین زندگی، پالک 

سوم

120
مشاورین پارس 

سیستم
تهرانتهران10101219600

خ مطهری خ کوه نور کوچه 

3ششم ش 

118
مهندسی سیستم 

یاس ارغوانی
تهرانتهران10101766923

پاسداران بین چهارراه فرمانیه 

- 6ومیدان نوبنیاد نارنجستان

7پالک

تهرانتهران10103085932ره نگار فردا117

ابتدای خیابان - خیابان ولیعصر

- خیابان سربداران- مطهری

8 و 7واحد - 33پالک 

116
مشاوران صنعت 

نرم افزاری اعوان
7 واحد37پالک - خ توحیدتهرانتهران10102801786

18



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

منشی گری- نرم افزار هلیا 

(...رستوران، فروشگاه و )مجموعه نرم افزارهای حسابداری هلو 

سیستم ساز کسرا

اتوماسیون اداری دپنا

پرتال دپنا

سیستم جامع مدیریت درمانگاه ها

اتوماسیون اداری مدیریت حفاظت منابع آب

حضور و غیاب بیمه بیکاری
سامانه مدیریت منابع انسانی و آموزش

سامانه مدیریت اطالعات و آمار

سامانه نرم افزاری تاکسی یار

نرم افزار درآمد

پرتال اینترنتی

سامانه تلفن گویا
PMسامانه مدیریت برنامه ریزی شده تعمیرات و تعمیرات پیشگیرانه 

سامانه نرم افزاری پیگیری و ثبت اطالعات بیماران

 شرکت های مخابراتیBSSسامانه 

سامانه مدیریت کاربران تحت شبکه

سیستم مدیریت یکپارچه شبکه شعب گلدنت

رهیاب گلدترکس

سامانه مدیریت فروش و پشتیبانی مشترکین اینترنت گلدنت

سامانه مدیریت ناوگان گلدنت

سامانه نگهداری و تعمیرات

سامانه پرسنلی ویندوز

سامانه بارنامه برخط

سامانه استعالم کالینت ساها

سامانه دبیرخانه سرویسی

سامانه فرم ساز محیط کاربری

سامانه مدیریت حسابداری

IGSسامانه اتوماسیون اداری 

مبتنی بروب سرویس(ساها)سیستم احرازهویت اشخاص

پرتال سازمانی بانک مسکن

سیستم مدیریت فرآیندهای تسهیالت

سیستم مدیریت فرآیندهای آموزش

سیستم مدیریت فرآیندها

سیستم مدیریت فرآیندهای مخابرات

سیستم مدیریت آرشیو اسناد سگال سان

نرم افزار واژه شناس

نرم افزار تشخیص اثر انگشت

سامانه پایش ویدئویی بر اساس تشخیص چهره

سیستم کنترل دسترسی

نرم افزار آرشیو اسناد سگال سان

نرم افزار تشخیص عنبیه
سامانه  حضور غیاب

ردیابی حرکات چشم سنتی گز

سامانه جامع تشخیص چهره ناجا
تشخیص پالک

اشاره گر هوشمند
Optical Character Recognition catalog - جهت تبدیل تصاویر و اسناد مکتوب به متن

نرم افزار فرم خوانکامپیوتری

نرم افزار نظارتی مدیریت تصویر

132
هوش مصنوعی 

رایورز
تهرانتهران10102602653

ستارخان تهران ویال خیابان 

عنبر افشان خیابان فرخ کیش 

2 واحد4پ

سامانه سیستم جامع خدمات مشترکین برق

سامانه خدمات مشترکین همراه

131

بین المللی 

انفورماتیک 

سیستم آوران

اصفهاناصفهان10260298282

بخش مرکزی - اصفهان

- آیینه خانه - شهراصفهان

خیابان هفت - کوچه وطن

-طبقه اول- 7پالک - دست 

تهرانتهران10101317109اندیشه کامپیوتر130
بلوار اشرفی -فلکه دوم صادقیه- تهران

ساختمان - خ شهید طالقانی-اصفهانی

8طبقه دوم واحد - 12پالک - گلشن

129
سامانه های سبز 

هوشمند
تهرانتهران10103173932

- بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی

باالتر از - خیابان سردار جنگل

خیابان گلزار یکم - تقاطع گلستان

طبقه دوم- 9پالک- شرقی

128
شبکه ارتباطات 

طالیی شرق
10380415184

خراسان 

رضوی
مشهد

راهنمایی - خیابان راهنمایی

طبقه دوم- 28پالک - 14

127
سخت افزار و نرم 

افزار ژیگس
بندرعباسبندرعباس10800070587

خیابان آیت اهلل -بلوار امام

-روبروی درمانگاه بعثت-غفاری

ساختمان سابق کانون کودکان

126

داده پردازان نوین 

: نام قبلی)اهداف

صبا سیستم مهر 

تهرانتهران10861019743
خیابان - خیابان شیخ بهایی 

1واحد - 10پالک - اتحاد 

125
مهندسی نرم افزار 

هلو
تهرانتهران10101862848

جنب - زیر پل میرداماد- خیابان میرداماد

1خیابان البرز پالک - ثبت شرکتها 

19



محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

(PKA-VA)اپالینس زیرساخت کلید عمومی 

امضای دیجیتال، گواهی نامه الکترونیک، توکن،کارت هوشمند- دستینه

کارت هوشمند آیدین
(true crypt )پنهان ساز اطالعات

(دستینه)میان افزار زیر ساخت کلید عمومی 
(PKA-SA)اپالینس زیرساخت کلید عمومی 
اپالینس زیرساخت کلید عمومی
(PKA-FA)اپالینس زیرساخت کلید عمومی 

(PKA-LB)اپالینس متعادل کننده بار 
(PKA-CA)اپالینس زیرساخت کلید عمومی 

پورتال سازمانی نوآوران

پورتال پایا

(ERP)تیم یار صرافی 
(ERP)(اختصاصی)تیم یار سرور استاندارد 

اتوماسیون اداری- تیم یار
(ERP)(اختصاصی)تیم یار سرور ادونس 

(ERP)تیم یار بازرگانی 

توسعه و پشتیبانی سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان

مدیریت درختی تشکیالت سازمانی- سیستم تشکیالت
تولید سامانه منازل سازمانی
لیسانس سیستم حسابداری

توسعه و یکپارچه سازی سیستم منابع انسانی
نرم افزار احکام و حقوق و دستمزد

تولید سامانه ماموریت خارج از کشور
سیستم درخواست مرخصی و ماموریت

لیسانس انبار و فروش
توسعه سامانه تشکیالت و کارانه تخصصی
توسعه نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار جامع بیمه گری

FAN  EٍRP -مدیریت منابع سازمانی

طراحی و تولید و استقرار راهکار یکپارچه جامع سیستم های اطالعاتی میدکو

IUMS -نرم افزار جامع دانشگاهی

سامانه احراز هویت اپسان
سامانه پیام رسان فناپ

ERP

Asemoun: POS Client + Cloud -نرم افزار فروشگاهی ابری
 Sales -سامانه مدیریت شبکه توزیع

برنامه امتیاز و فروش

agent -سیستم جمع آوری خودکار اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ها

RSB -سیستم مدیریت متمرکز دوربین های مدار بسته بانک ملت

نرم افزار منابع انسانی و حقوق
نرم افزار تامین کنندگان و خرید

نرم افزار فروش و مشتریان
نرم افزار سفارشات خارجی
انبارداری و حسابداری انبار

سیستمهای اطالعات مدیریت تحت وب دماوند
نرم افزار زیر سیستم ارزی
نرم افزار صورتهای مالی

نرم افزار دریافت و پرداخت
نرم افزار خدمات پس از فروش

نرم افزار زیر سیستم شعب
نرم افزار دارائی ثابت و اموال

فروش فروشگاهی
نرم افزار قراردادها
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مدیریت درخواست
برنامه ریزی آموزش

تهرانتهران10320628765وب افزار سام140

خیابان دکتر فاطمی، روبروی 

، برج 165سازمان آب، پ 

41، و 4ساعت، ط 

139
شرکت راهبری 

صنایع بهساز
تهرانتهران10102114185

خیابان خالد اسالمبولی کوچه 

24یازدهم پالک 

138
فن افزارهای 

هوشمند فراسو
تهرانتهران14006189045

 17خ افریقا کوچه ناوک پالک 

طبقه اول

137

فناوری اطالعات و 

ارتباطات پاسارگاد 

آریان

پردیستهران10103807145
پارک فناوری پردیس، بلوار 

123، پالک 12نوآوری، نواوری 

136
فناوری اطالعات 

پردازش داده رز
تهرانتهران10102658345

خیابان استاد نجات الهی روبه 

 158روی کوچه خسرو پالک 

7واحد 

135
سافت سیستم 

کیش
کرجالبرز10861577128

خیابان کوی بنفشه، بلوار 

، 338بنفشه شمالی، پالک 

ساختمان پردیس البرز، 

طبقات دوم و سوم و چهارم

134
نوآوران ارتباطات 

دوران
تهرانتهران10102725140

- خیابان صابونچی - خیابان خرمشهر 

62پالک - کوچه ایازی 

تهرانتهران10570017867پندارکوشک ایمن133

خ - امیر آباد - کارگر شمالی 

خ نادر ابراهیمی  - 2فجر 

2طبقه  - 61پ - (17)

بانکداری- نرم افزار ترنج
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

Reporting Accuonting -اتوماسیون اداری و مالی

Reporting Payrolling -اتوماسیون اداری و مالی

الگوریتم رمز نگاری
سیستم بودجه ریزی

سیستم برنامه ریزی استراتژیک
سیستم راهبرد

سامانه جامع برنامه ریزی
سیستم کنترل و ارزیابی

سامانه حمل  ونقل
وب سایت تخت وفالد اصفهان

کاتالوگ ساز اندرویدی تحت ویندوز- مهرنما
سامانه تحت وب اطالعات جامع پروژه های آب و خاک و مدیریت پروژه های آبیاری 

تحت فشار
تولید کاتالوگ ساز اندرویدی با نرم افزار تحت ویندوز

نرم افزار سیستم های آبیاری تحت فشار
طرح نرم افزاری یکپارچه تخت فوالد اصفهان

تعمیر و نگهداری- نرم افزار پایا
(قابل اجرا تحت وب و سیستم عامل اندروید  )اپلیکیشن موبایل اندرویدی 

GIS -نرم افزار سیستم پیشرفته اطالعات جغرافیایی
سفارش گیر آنالین سرد و گرم

BIراهکارهای هوش تجاری 

نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار انبار

نرم افزار خرید و فروش
persian vision v1 -نرم افزار جامع مدیرت منابع سازمانی
نرم افزار جامع اطالعاتی

سرپرستی فروش بر روی تبلت
نرم افزار بازار پردازی

crm -نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان
مدیرت توزیع و پخش- نرم افزار موزعین

نرم افزار داشبورد مدیریتی
نرم افزار فروشگاهی

نظارت بر پروژه های مصوب شورای شهر
سیستم پخش زنده اینترنتی

ITSM -مدیریت فرایند های نرم افزاری

طراحی، پیاده سازی و راه اندازی فاز یک یا مرحله اول سیستم بانک اطالعاتی 

مشترکین توانیر

سامانه پایش سالمت کارکنان
پشتیبانی و توسعه سامانه ملی پایش تلفات

سیستم تراک محورشماری
نرم افزار کنترل و اتوماسیون صنعتی

 سیستم اینترالکینگ قطار و مترو رابط کاربر
 سیستم اینترالکینگ قطار و مترو  بخش منطق

سامانه اطلس ارباب رجوع طرح و پردازش غدیر

(سما)سامانه موبایلی اطلس 

سامانه حضور و غیاب کالک

سامانه مدیریت تغذیه سازمانی کانتین

سامانه طراحی وب گرین پرس

سامانه جامع مدیریت چاپخانه چاپیروس

سامانه جامع مسجد ما

اتوماسیون اداری پیوند

146
مهندسی سیستم 

های ناظر فرزان
تهرانتهران10101765654

خ -خ وحید دستگردی - تهران

خ تونل آرش شرقی - فرید افشار

5 واحد 8پالک 

145
سفیر پردازش نو 

اندیش
تهرانتهران10320418086

باالتر از میدان ولیعصر خ 

8 واحد 11شهامتی پالک 

144
دانش بنیان 

پرسین ویژه امین
تهرانتهران10320828656

خیابان - پاسداران- تهران

خیابان افخمی زاده - کالهدوز

طبقه یک واحد یک- 6پالک 

143

مرورگران نوآوری 

ایرانیان فناوری 

های توسعه

اصفهاناصفهان14004550787
خیابان سروش کوچه امام 

12جمعه پالک 

142

خدمات فنی 

مهندسی و 

مشاوره فناوران 

دوراندیش اشراق

تهرانتهران10190040090

خیابان آزادی خیابان شهید 

 طبقه 149محمد خانی پالک 

22اول واحد 

141
فراز اندیشان 

حساب
تهرانتهران10102631582

- خیابان شریعتی  :1دفتر 

کوچه - باالتر از مطهری 

 - (سعدی سابق  )مینوی 

8واحد  - 22پالک 

147
طرح و پردازش 

غدیر
تهرانتهران10102719952

- خیابان مطهری- تهران

خیابان شهید محمد حسین 

خیابان صحاف - علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالک - زاده

1576944411:کدپستی

148
گرین وب سامانه 

نوین
10380590771

خراسان 

رضوی
مشهد

تقاطع بلوار خیام و - مشهد

- مجتمع خلیج فارس- سجاد

:  طبقه چهارم کدپستی

9185813465

149
توسعه سامانه های 

رایانه ای سماتوس
10320208741

خراسان 

رضوی
مشهد

-بلوار الدن- بلوار وکیل آباد

- 8پالک- 1الدن

9179666864:کدپستی
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سامانه مدیریت تحقیقات
سامانه مدیریت شبکه ای

سامانه مدیریت ناوگان و فروش برخط
سامانه مدیریت فرآیندهای ایساتیس

پورتال ساز ایساتیس
سیستم مدیریت اسناد الکترونیکی

نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار درسا

پُرتال سازمانی دُرسا

نرم افزار تولید صفحات وب

نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان

سیستم نظام پیشنهادات و انتقادات
نرم افزار خدمات انفورماتیک

نرم افزار امنیتی و مهندسی فرایند انجام کار
(خرید)داخلی و خارجی و برنامه ریزی تامین  (خرید)نرم افزار تامین  

نرم افزار کالیبراسیون و آزمایشگاه
PMنرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات 

نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش
نرم افزار شکایت مشتری
(CRM)نرم افزار فروش سازمانی 

نرم افزار فروش تعدادی و برنامه ریزی فروش
(آرشیو اسناد)سیستم کنترل اسناد و مدارک 

سیستم مدیریت کیفیت اقالم ورودی و حین فرآیند
سامانه برنامه ریزی و کنترل تولید
MRPسامانه برنامه ریزی مواد و کنترل 

(BOM Process)نرم افزار مهندسی محصول 
نرم افزار انبار و کنترل موجودی

سامانه مدیریت آموزش
سیستم اتوماسیون اداری و کارتابل متمرکز
سیستم مدیریت منابع انسانی و پرسنلی

(استاندارد و واقعی)سیستم حسابداری بهای تمام شده 
، (ارزی/ریالی)سیستم های حسابداری بودجه نقدی، حسابداری اموال و دارایی ثابت،حسابداری فروش 

، (ارزی/ ریالی )، حسابداری حقوق و دستمزد،  حسابداری خزانه داری (ریالی/ ارزی )حسابداری خرید 

(ارزی/ ریالی )حسابداری مالی 

BIهوش تجاری 

NILRAM  Business Suite سامانه جامع مدیریت منابع 
نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار سفارش گیری آنالین با تبلت
هوش تجاری

نرم افزار فروشگاهی پل
نرم افزار پخش رستاک

نرم افزار مدیریت سازمان های پخش ورانگر
BPMSسامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

CRMسامانه مدیریت ارتباط با مشتری 

سامانه بهره وری عملکرد
سامانه سنجش کیفیت

سامانه امور مجامع
سامانه امور سهامداران

سامانه امور رفاهی
سامانه مدیریت مزایده ها و مناقصه ها

سامانه امور حقوقی
سامانه حسابداری بهای تمام شده

سامانه هوش تجاری
سامانه مدیریت قراردادها
سامانه خرید و تدارکات
سامانه اتوماسیون اداری

سامانه تجهیز منابع
سامانه تسهیالت

سامانه مدیریت تردد

تهرانتهران10102649833بهین افزار البرز150

خیابان - بلوار کشاورز- تهران

طبقه - 54شماره -  آذر16

کدپستی  -7واحد - سوم

1417964111

151

فناوری اطالعات 

پاسکال سیستم 

پویا

اصفهاناصفهان10320423962

- خیابان میرداماد- تهران

- 13پالک-خیابان آزیتا

 - 8واحد- 3طبقه

تهرانتهران10102354946پارس دیتا152

-خیابان الرستان- خیابان مطهری

- 13شماره -  خیابان حسینی راد

- 13واحد- 5طبقه 

1595835737:کدپستی

153
داده پردازی 

نیلرام مانا
تهرانتهران10320412188

- دادمان- شهرک غرب- تهران

خیابان گلبرگ - خیابان سپهر

- کوچه گلرخ غربی- سوم

-طبقه چهارم- 111پالک 

1468745310کدپستی  

154
داده کاوان پیشرو 

ایده ورانگر
تهرانتهران14003870264

خیابان -همت شرقی- تهران

خیابان آقا -شیراز جنوبی

 2پالک-علیخانی شرقی

1436964361:کدپستی

تهرانتهران10102235348صنعت یار155

خیابان سید جمال  –تهران 

تقاطع - الدین اسد آبادی

- 78پالک - فتحی شقاقی

: کد پستی- طبقه سوم 

1431793668
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سامانه حقوق و دستمزد
سامانه کارگزینی
سامانه پرسنلی

سامانه بازرگانی خارجی
سامانه بازرگانی داخلی
سامانه مدیریت انبار

سامانه بودجه
سامانه اموال و دارایی ثابت
سامانه دریافت و پرداخت

سامانه حسابداری
سامانه راهکار منابع انسانی پارسان

سامانه راهکار مالی و اتوماسیون اداری پارسان
سیستم مدیریت قراردادها و پیمانها

سامانه سپرده تضمینات
AFCسیستم بهای تمام شده برمبنای 

سیستم خزانه داری
سیستم پرسنلی ،کارگزینی و صدور حکم

سیستم خرید و تدارکات
سامانه سفارش فروش کاال و خدمات

سامانه بودجه و اعتبارات دولتی
سیستم اموال و دارایی های ثابت و نظام نوین  اموال دولتی

سیستم  انبار و انبارداری
سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حسابداری
سیستم ایمنی

نرم افزار جامع برونسپاری
سیستم مدیریت مهمانسرا

سیستم حقوق
سیستم جامع منابع انسانی

(سمپاد)سامانه مشاوران و پیمانکاران دولت 
سیستم ذیحسابی طرح های عمرانی

  معامالت فصلیTTMSسیستم 
پروتکل سناما

سیستم اموال و دارایی های ثابت
سیستم اطالعات سدها

سیستم اضافه کار
نرم افزار حسابداری بازرگانی

سیستم گزارش ساز
سیستم حقوق دستمزد

نرم افزار انبار تعدادی و ریالی
نرم افزار انبار طرحهای عمرانی

نرم افزار دبیر خانه و اتوماسیون اداری
مبدل اطالعات نرم افزاری

سیستم پرسنلی
پروتکل سنا

سیستم اموال دولتی
سیستم اتوماسیون طراحان مقدم

سیستم انبارداری
سیستم مدیریت اموال

پشتیبانی-سیستمهای اداری
سیستم مدیریت مالی سازمان

سیستم یکپارچه مدیریت منابع سازمانی
سامانه صنعتی طب کار

سامانه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح
CMMSسامانه جامع نگهداری و تعمیرات 

سامانه مستند سازی مناقصات و قراردادها و بانک اطالعات منابع
(همراه دانشگاه، همراه دانشجو )سامانه هدهد

رهیاب سرویس مدارس- سامانه رسم 

سیستم کنترل مدیریت

سامانه مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه

(مکارم)سامانه مدیریت کار موبایل 

تهرانتهران10102235348صنعت یار155

خیابان سید جمال  –تهران 

تقاطع - الدین اسد آبادی

- 78پالک - فتحی شقاقی

: کد پستی- طبقه سوم 

1431793668

تهرانتهران10101391697رایان نظم156

-خیابان شهید احمد قصیر

طبقه -19پالک - خیابان سوم

: کدپستی-19واحد - 7

1513647544

10200201205امین رایانه آذر157
آذربایجان 

شرقی
تبریز

روبروی - خیابان فارابی- تبریز

طبقه - برج ارک- پمپ بنزین

5154977655: کدپستی- 9

158
صنایع فن آوری 

طراحان بهینه
تهرانتهران10101977083

- میدان جهاد- تهران 

-میدان سلماس

 (8)خیابان فتحی شقاقی

 123پالک 

طبقه همکف

تهرانتهران10102148617 فرجام فراپرداز159

- خیابان مطهری-  تهران

- 240پالک- نرسیده به مفتح

کدپستی   -44واحد- 4طبقه

1588873567

160
مهندسی نرم 

افزارسازان سپاهان
اصفهاناصفهان10260400156

- خیابان نشاط - اصفهان

مقابل اداره پست  ساختمان 

- طبقه اول- ایروانی

8154668461کد پستی

تهرانتهران10102515878تیواسیستم161

- نبش سوم-  گاندی جنوبی

-  12واحد- 3طبقه - 7پالک

1517613337کدپستی  
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

SDLنرم افزار دستگاه تاخوگراف دیجیتال 

SPTSسیستم حمل و نقل بسته های کوچک 

cappسامانه بازارگاه حمل و نقل 

(wepay)سامانه پرداخت ایمن وی پی 
hblsسیستم صدور بارنامه هوشمند 

afprسیستم تشخیص اثر انگشت 

dctmsداشبورد سیستم مدیریت پایانه بار 

dsisسیستم اطالع رسانی پیامکی 

vtsسیستم نوبت مجازی 

tblwsبارنامه / سرویس ابطال نوبت

 سامانه ایجاد ارتباط مجوزها و بارنامه
ppmsسیستم پارکینگ عمومی 

72Hسیستم پارکینگ متغیر 
سیستم اعتباری پارکینگ

ctmswsسیستم شرکتهای حمل و نقل خارج از پایانه 

CTMSسیستم جامع مدیریت پایانه بار 

(ALPR)سیستم تشخیص پالک 
(EPIS)سیستم صدور مجوز الکترونیک 

سامانه جامع تامین محتوا

اتوماسیون فروش سراسری خودرو

نرم افزار جامع و یکپارچه حسابداری بازرگانی

نرم افزار جامع و یکپارچه حسابداری نفت و گاز و پترو شیمی

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تحت وب پل
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب پوشا

نرم افزار یکپارچه مدیریت پخش تحت وب پینار
نرم افزار یکپارچه فروشگاهی تحت وب پیوند

نرم افزار یکپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا
نرم افزار یکپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا زیرسیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم تولید و بهای تمام شده
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم خزانه داری
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم انبارداری و حسابداری انبار
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم اموال و دارایی های ثابت

نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم خرید و تدارکات
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم فروش و بازرگانی

نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم فروشگاهی
نرم افزار یکپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم حسابداری مالی

نرم افزار حسابرس آنالین سطح اول تا چهارم
نرم افزار مالی حسابرس ویژه سطح اول و دوم

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا  نسخه دهیاری

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه لوازم الکترونیکی

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه خودرو

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا  سطح اول تا پنجم

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار

نرم افزار یکپارچه اتوماسیون مالی  تحت وب پایدار

(آتن)نرم افزار آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری 

نرم افزار مدیریت هوشمند پارکینگ فرجا

نرم افزار تکثیر ورودی ویدیو هزاربین

مدیریت، ضبط و انتقال تصاویر امن پایش

 سامانه یکپارچه مدیریت و نظارت بر ایکس ری سیمنا

تهرانتهران10102651334دلفارد تجارت162

- خیابان مطهری- تهران

- کوچه نهم- خیابان میرعماد

         2زنگ - 6پالک 

1587714813کدپستی  

163

پشتیبانی و توسعه 

نرم افزار داده 

کاوان

تهرانتهران14005691530

- گلزار سوم- پونک جنوبی

- 3واحد-2طبقه- 1پالک

1476775565:کدپستی

164

توسعه 

سیستمهای 

کاربردی و 

حسابداری ملک

تهرانتهران10102398213

خیابان شهید - میدان هفت تیر

- (بختیاری)نورالدین موسوی

- 318پالک - خیابان بهار شمالی

: کدپستی-5واحد - 2طبقه 

1574618117

165
پایا افزار گستر 

صدرا
تهرانتهران14005234642

خیابان - خیابان ولی عصر

- 30پالک - شهید علی ولدی

- طبقه سوم- ساختمان سیب

- 8واحد 

1593734819:کدپستی

166

موسسه خدمات 

مدیریت و 

فن آوری رشد قلم  

چی

تهرانتهران10103488755

-بزرگراه ارتش- اقدسیه- تهران

نبش -  متری ولیعصر16 

طبقه -2پالک - خیابان پروین

1694833713: کدپستی- اول
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

سامانه الکترونیکی مشتریان گاز

نرم افزار پیشخوان گاز استان تهران

سایت سپه
سامانه کمیسیون معامالت

سامانه مدیریت مالی و تولید
سامانه مدیریت تولید آجر هافمن
سامانه مدیریت پروژه و فعالیت ها

سامانه نگهداری تعمیرات افق

سیستم کنترل مرکزی کیوسک و خودپرداز بانکی فرین

سامانه کیوسک و خودپرداز بانکی فرین

سامانه کفایت سرمایه
سامانه شهرنت

سامانه جامع حسابداری مشتریان
سامانه چک درون بانکی

Customer 360- سامانه امتیاز دهی مشتریان 
Branch 360- سامانه جامع شعب 

IFRSسامانه 

سامانه سرند
سامانه راویار
سامانه تیام

سامانه تحلیلی مشتریان
سامانه مبارزه با پولشویی کاوش

سامانهی مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط
سامانه کشف تقلب
سامانه هوش تجاری

سامانه انبار داده
سامانه مدیریت ارزیابی پیکانکاران

سامانه مدیریت مصرف انرژی
سامانه ارزشیابی عملکرد
سامانه آموزش کارکنان
سامانه فرآوری خون

سامانه اتوماسیون نظام مهندسی ساختمان
سامانه نرم افزار تدارکات و بازرگانی همدم

سامانه نرم افزار منابع انسانی مصباح
سامانه مدیریت انبارهای عمومی  و گمرکی

سامانه فروش
پنل کاربری و سامانه ارتباط با مشتریان

سامانه همراه بانک
سامانه وصول مطالبات و معوقات بانکی

سامانه جمع آوری ضایعات شناورهای دریای پاک
سامانه مدیریت متحد عملیات نمایندگی های کشتیرانی و فورواردینگ

GCOMSسامانه مدیریت عملیات کاالهای متفرقه

CONSOL-سامانه مدیریت ترمینال کانتینر

CRM Coreسیستم یکپارچه خدمات مشترکین 
B2B ecareسامانه خدمات همراه مشتریان سازمانی 
Management Loyaltyسیستم باشگاه مشتریان همراه اول یا 

.سامانه مدیریت کمپین
. اپراتورهای تلفن همراهbillingسیستم محاسبه و صدور صورتحساب 

USSDسامانه فروش شارژ سیستم 

TopUpسیستم شارژینگ 

Dealerسیستم دفاتر خصوصی 

MobileApp MCIنرم افزار موبایل  

Billing , CRMتوسعه سیستم خدمات مشتریان و صورتحساب گیری 

سامانه باشگاه مشتریان اپراتوری و سامانه مدیریت کمپین

167

گروه نرم افزاری 

زیرساخت داده 

کاوی

تهرانتهران14004293736

پایین تر - خیابان مفتح- تهران

روبه روی - از خیابان سمیه

- 88پالک - دانشگاه خوارزمی

-4واحد- 5طبقه 

1581845467کدپستی

168
طراحان جامع 

انفورماتیک افق
تهرانتهران10101688265

- خیابان بهشتی- تهران

-خیابان قائم مقام فراهانی

- 30پالک - کوچه هشتم 

کدپستی - طبقه دوم 

1586853415

تهرانتهران10103132460تلکامسافت169

خیابان کازرون - خیابان ظفر

- 9پالک - کوی عابدی-شمالی

کدپستی  -4طبقه 

1919944175

170
داده کاوان 

هوشمند توسن
تهرانتهران10320208741

بزرگراه کردستان - تهران

- پایین تر از حکیم- جنوب

بیست متری اول - 27خیابان 

-  غربی28کوچه - شمالی

کد - 22پالک

1437753611پستی

171
توسعه گران نرم 

افزار آذربایجان
10200194994

آذربایجان 

شرقی
تبریز

نبش - خیابان آزادی- تبریز

- پارک علم و فناوری- گلگشت

5165639861:کدپستی

172
 رهیاب رایانه 

گستر
تهرانتهران10101910795

خیابان خالد - تهران

- 33خیابان- (وزرا)اسالمبولی

-1طبقه- 25پالک

1516698911:کدپستی

173
شرکت به پرداز 

همراه سامانه اول
تهرانتهران14006870353

خیابان - میدان ونک- تهران

- خیابان پردیس- مالصدرا 

- خیابان زاینده رود شرقی

کدپستی  - 5پالک 

1991934843
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محصوالت نرم افزاریآدرسشهراستانشناسه ملینام شرکتردیف

تهرانتهرانپکتوس1

- خیابان کریم خان زند 

بن بست - خردمند جنوبی  

6پالک - حقانی 

10101295409

(AVLS)سامانه کنترل و نظارت برناوگان حمل و نقل 

سامانه فرماندهی و کنترل سالح

سامانه کنترل تردد هوشمند پارکینگ

سامانه ویدئووال

سامانه سنا

EPCسیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه پروژه های 

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه سازندگان

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه کارفرمایان

174
امیدان منظومه 

گسترش اطالعات
تهرانتهران10103182843

خیابان - خیابان ستارخان

- (پاک شمالی)حاجی پورامیر

- سرسبز (بن بست)کوچه

کدپستی -طبقه اول- 6پالک

1454643589

175
درسا رسانه 

هوشمند
تهرانتهران10102425779

 –خیابان یوسف آباد –تهران

طبقه  –30پالک - 57خیابان 

: کدپستی- سوم 

1434954485

26



نام محصوالتآدرسشهراستانشناسه ملی شرکتنام شرکتردیف

سامانه اطلس ارباب رجوع طرح و پردازش غدیر

(سما)سامانه موبایلی اطلس 

سامانه حضور و غیاب کالك

سامانه مدیریت تغذیه سازمانی کانتین

سامانه طراحی وب گرین پرس

سامانه جامع مدیریت چاپخانه چاپیروس

سامانه جامع مسجد ما

اتوماسیون اداری پیوند

سامانه مدیریت تحقیقات

سامانه مدیریت شبكه ای

سامانه مدیریت ناوگان و فروش برخط

سامانه مدیریت فرآیندهای ایساتیس

پورتال ساز ایساتیس

سیستم مدیریت اسناد الكترونیكی

نرم افزار مدیریت فرایندکسب وکار درسا

پُرتال سازمانی دُرسا

نرم افزار تولید صفحات وب

نرم افزار مدیریت روابط با مشتریان

سیستم نظام پیشنهادات و انتقادات

نرم افزار خدمات انفورماتیك

نرم افزار امنیتی و مهندسی فرایند انجامكار

داخلی و خارجی و برنامه  (خرید)نرم افزار تامین  

(خرید)ریزی تامین 

نرم افزارکالیبراسیون و آزمایشگاه

PMنرم افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات 

نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش

نرم افزار شكایت مشتری

(CRM)نرم افزار فروش سازمانی 

نرم افزار فروش تعدادی و برنامه ریزی فروش

(آرشیو اسناد)سیستمكنترل اسناد و مدارك 

سیستم مدیریت کیفیت اقالم ورودی و حین فرآیند

سامانه برنامه ریزی وکنترل تولید

MRPسامانه برنامه ریزی مواد وکنترل 

(BOM Process)نرم افزار مهندسی محصول 

نرم افزار انبار وکنترل موجودی

سامانه مدیریت آموزش

سیستم اتوماسیون اداری وکارتابل متمرکز

سیستم مدیریت منابع انسانی و پرسنلی

(استاندارد و واقعی)سیستم حسابداری بهای تمام شده 

سیستم های حسابداری بودجه نقدی، حسابداری 

، (ارزی/ریالی)اموال و دارایی ثابت،حسابداری فروش 

، حسابداری حقوق و (ریالی/ ارزی )حسابداری خرید 

، (ارزی/ ریالی )دستمزد،  حسابداری خزانه داری 

(ارزی/ ریالی )حسابداری مالی 

BIهوش تجاری 

  NILRAM سامانه جامع مدیریت منابع 

Business  S uite

1397فهرست شرکتهای صدوری دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصوالت سال 

تهرانتهران10102719952طرح و پردازش غدیر1

خیابان شهید - خیابان مطهری- تهران

خیابان صحاف - محمد حسین علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالك - زاده

1576944411:کدپستی

10380590771گرین وب سامانه نوین2
خراسان 

رضوی
مشهد

مجتمع - تقاطع بلوار خیام و سجاد- مشهد

:  طبقه چهارم کدپستی- خلیج فارس

9185813465

3
توسعه سامانه های رایانه ای 

سماتوس
10320208741

خراسان 

رضوی
مشهد

-8پالك- 1الدن-بلوار الدن- بلوار وکیل آباد

9179666864: کدپستی

تهرانتهران10102649833بهین افزار البرز4

-  آذر16خیابان - بلوارکشاورز- تهران

کدپستی  -7واحد - طبقه سوم- 54شماره 

1417964111

5
فناوری اطالعات پاسكال 

سیستم پویا
اصفهاناصفهان10320423962

-خیابان آزیتا- خیابان میرداماد- تهران

 - 8واحد- 3طبقه- 13پالك

1911943559:کدپستی

تهرانتهران10102354946پارس دیتا6
خیابان - خیابان الرستان- خیابان مطهری

- 13واحد- 5طبقه - 13شماره - حسینی راد

1595835737:کدپستی

تهرانتهران10320412188داده پردازی نیلرام مانا7

خیابان - دادمان- شهرك غرب- تهران

کوچه گلرخ -خیابان گلبرگ سوم- سپهر

کدپستی  -طبقه چهارم- 111پالك - غربی

1468745310



نام محصوالتآدرسشهراستانشناسه ملی شرکتنام شرکتردیف

تهرانتهران10102719952طرح و پردازش غدیر1

خیابان شهید - خیابان مطهری- تهران

خیابان صحاف - محمد حسین علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالك - زاده

1576944411:کدپستی

نرم افزار باشگاه مشتریان

نرم افزار سفارش گیری آنالین با تبلت

هوش تجاری

نرم افزار فروشگاهی پل

نرم افزار پخش رستاك

نرم افزار مدیریت سازمان های پخش ورانگر

BPMSسامانه مدیریت فرآیندهای کسب وکار 

CRMسامانه مدیریت ارتباط با مشتری 

سامانه بهره وری عملكرد

سامانه سنجش کیفیت

سامانه امور مجامع

سامانه امور سهامداران

سامانه امور رفاهی

سامانه مدیریت مزایده ها و مناقصه ها

سامانه امور حقوقی

سامانه حسابداری بهای تمام شده

سامانه هوش تجاری

سامانه مدیریت قراردادها

سامانه خرید و تدارکات

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه تجهیز منابع

سامانه تسهیالت

سامانه مدیریت تردد

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه کارگزینی

سامانه پرسنلی

سامانه بازرگانی خارجی

سامانه بازرگانی داخلی

سامانه مدیریت انبار

سامانه بودجه

سامانه اموال و دارایی ثابت

سامانه دریافت و پرداخت

سامانه حسابداری

سامانه راهكار منابع انسانی پارسان

سامانه راهكار مالی و اتوماسیون اداری پارسان

سیستم مدیریت قراردادها و پیمانها
سامانه سپرده تضمینات

AFCسیستم بهای تمام شده برمبنای 

سیستم خزانه داری

سیستم پرسنلی ،کارگزینی و صدور حكم

سیستم خرید و تدارکات

سامانه سفارش فروش کاال و خدمات

سامانه بودجه و اعتبارات دولتی

سیستم اموال و دارایی های ثابت و نظام نوین  

اموال دولتی
سیستم  انبار و انبارداری

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حسابداری

سیستم ایمنی

نرم افزار جامع برونسپاری

سیستم مدیریت مهمانسرا

سیستم حقوق

سیستم جامع منابع انسانی

تهرانتهران14003870264دادهكاوان پیشرو ایده ورانگر8

-خیابان شیراز جنوبی-همت شرقی- تهران

 2پالك-خیابان آقا علیخانی شرقی

1436964361:کدپستی

تهرانتهران10102235348صنعت یار9

خیابان سید جمال الدین اسد  –تهران 

- 78پالك - تقاطع فتحی شقاقی- آبادی

1431793668: کد پستی- طبقه سوم 

تهرانتهران10101391697رایان نظم10

- خیابان سوم-خیابان شهید احمد قصیر

: کدپستی-19واحد - 7طبقه -19پالك 

1513647544

10200201205امین رایانه آذر11
آذربایجان 

شرقی
تبریز

- روبروی پمپ بنزین- خیابان فارابی- تبریز

: کدپستی- 9طبقه - برج ارك

5154977655



نام محصوالتآدرسشهراستانشناسه ملی شرکتنام شرکتردیف

تهرانتهران10102719952طرح و پردازش غدیر1

خیابان شهید - خیابان مطهری- تهران

خیابان صحاف - محمد حسین علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالك - زاده

1576944411:کدپستی

(سمپاد)سامانه مشاوران و پیمانكاران دولت 
سیستم ذیحسابی طرح های عمرانی

  معامالت فصلیTTMSسیستم 
پروتكل سناما

سیستم اموال و دارایی های ثابت
سیستم اطالعات سدها

سیستم اضافه کار
نرم افزار حسابداری بازرگانی

سیستم گزارش ساز
سیستم حقوق دستمزد

نرم افزار انبار تعدادی و ریالی
نرم افزار انبار طرحهای عمرانی

نرم افزار دبیر خانه و اتوماسیون اداری
مبدل اطالعات نرم افزاری

سیستم پرسنلی
پروتكل سنا

سیستم اموال دولتی
سیستم اتوماسیون طراحان مقدم

سیستم انبارداری

سیستم مدیریت اموال

پشتیبانی-سیستم های اداری

سیستم مدیریت مالی سازمان

سیستم یكپارچه مدیریت منابع سازمانی

سامانه صنعتی طبكار

سامانه آزمایشگاه مكانیك خاك و مقاومت مصالح

CMMSسامانه جامع نگهداری و تعمیرات 

سامانه مستند سازی مناقصات و قراردادها و بانك 

اطالعات منابع

(همراه دانشگاه، همراه دانشجو )سامانه هدهد

رهیاب سرویس مدارس- سامانه رسم 

سیستمكنترل مدیریت

سامانه مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه

(مكارم)سامانه مدیریتكار موبایل 

SDLنرم افزار دستگاه تاخوگراف دیجیتال 

SPTSسیستم حمل و نقل بسته هایكوچك 

cappسامانه بازارگاه حمل و نقل 

(wepay)سامانه پرداخت ایمن وی پی 

hblsسیستم صدور بارنامه هوشمند 

afprسیستم تشخیص اثر انگشت 

dctmsداشبورد سیستم مدیریت پایانه بار 

dsisسیستم اطالع رسانی پیامكی 

vtsسیستم نوبت مجازی 

tblwsبارنامه / سرویس ابطال نوبت

 سامانه ایجاد ارتباط مجوزها و بارنامه

ppmsسیستم پارکینگ عمومی 

72Hسیستم پارکینگ متغیر 

سیستم اعتباری پارکینگ

سیستم شرکتهای حمل و نقل خارج از پایانه 

ctmsws

CTMSسیستم جامع مدیریت پایانه بار 

(ALPR)سیستم تشخیص پالك 

(EPIS)سیستم صدور مجوز الكترونیك 

-میدان سلماس- میدان جهاد- تهران 

 123پالك  (8)خیابان فتحی شقاقی

طبقه همكف

صنایع فن آوری طراحان 

بهینه
تهرانتهران10101977083 12

تهرانتهران10102148617 فرجام فراپرداز13

- نرسیده به مفتح- خیابان مطهری-  تهران

کدپستی   -44واحد- 4طبقه- 240پالك

1588873567

14
مهندسی نرم افزارسازان 

سپاهان
اصفهاناصفهان10260400156

مقابل اداره پست  - خیابان نشاط - اصفهان

- طبقه اول- ساختمان ایروانی

8154668461کد پستی

تهرانتهران10102515878تیواسیستم15
طبقه - 7پالك- نبش سوم-  گاندی جنوبی

1517613337کدپستی  -  12واحد- 3

تهرانتهران10102651334دلفارد تجارت16

-خیابان میرعماد- خیابان مطهری- تهران

 کدپستی  2زنگ - 6پالك - کوچه نهم

1587714813



نام محصوالتآدرسشهراستانشناسه ملی شرکتنام شرکتردیف

تهرانتهران10102719952طرح و پردازش غدیر1

خیابان شهید - خیابان مطهری- تهران

خیابان صحاف - محمد حسین علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالك - زاده

1576944411:کدپستی

سامانه جامع تامین محتوا

اتوماسیون فروش سراسری خودرو

نرم افزار جامع و یكپارچه حسابداری بازرگانی

نرم افزار جامع و یكپارچه حسابداری نفت و گاز و پترو 

شیمی

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان تحت وب پل

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب پوشا

نرم افزار یكپارچه مدیریت پخش تحت وب پینار

نرم افزار یكپارچه فروشگاهی تحت وب پیوند

نرم افزار یكپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا

نرم افزار یكپارچه مدیریت رستوران تحت وب پذیرا 

زیرسیستم حقوق و دستمزد

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

تولید و بهای تمام شده

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

حقوق و دستمزد

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

خزانه داری

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

انبارداری و حسابداری انبار

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

اموال و دارایی های ثابت

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

خرید و تدارکات

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

فروش و بازرگانی

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

فروشگاهی

نرم افزار یكپارچه مالی تحت وب بتن یار زیرسیستم 

حسابداری مالی

نرم افزار حسابرس آنالین سطح اول تا چهارم

نرم افزار مالی حسابرس ویژه سطح اول و دوم

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا  نسخه دهیاری

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه لوازم 

الكترونیكی

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا نسخه تعمیرگاه خودرو

نرم افزار اتوماسیون مالی پایا  سطح اول تا پنجم

نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب پندار

نرم افزار یكپارچه اتوماسیون مالی  تحت وب پایدار

(آتن)نرم افزار آزمایشگاه تجهیزات نظارت تصویری 

نرم افزار مدیریت هوشمند پارکینگ فرجا

نرم افزار تكثیر ورودی ویدیو هزاربین

مدیریت، ضبط و انتقال تصاویر امن پایش

 سامانه یكپارچه مدیریت و نظارت بر ایكس ری سیمنا

17
پشتیبانی و توسعه نرم افزار 

دادهكاوان
تهرانتهران14005691530

-2طبقه- 1پالك- گلزار سوم- پونك جنوبی

1476775565:کدپستی- 3واحد

18
توسعه سیستمهایكاربردی و 

حسابداری ملك
تهرانتهران10102398213

خیابان شهید نورالدین - میدان هفت تیر

پالك - خیابان بهار شمالی- (بختیاری)موسوی

: کدپستی-5واحد - 2طبقه - 318

1574618117

تهرانتهران14005234642پایا افزار گستر صدرا19

-خیابان شهید علی ولدی- خیابان ولی عصر

- طبقه سوم- ساختمان سیب- 30 پالك 

1593734819:کدپستی- 8واحد 

20
موسسه خدمات مدیریت و 

فن آوری رشد قلم  چی
تهرانتهران10103488755

 متری 16- بزرگراه ارتش- اقدسیه- تهران

-2پالك - نبش خیابان پروین- ولیعصر

1694833713: کدپستی- طبقه اول



نام محصوالتآدرسشهراستانشناسه ملی شرکتنام شرکتردیف

تهرانتهران10102719952طرح و پردازش غدیر1

خیابان شهید - خیابان مطهری- تهران

خیابان صحاف - محمد حسین علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالك - زاده

1576944411:کدپستی

سامانه الكترونیكی مشتریان گاز

نرم افزار پیشخوان گاز استان تهران

سایت سپه

سامانه کمیسیون معامالت

سامانه مدیریت مالی و تولید

سامانه مدیریت تولید آجر هافمن

سامانه مدیریت پروژه و فعالیت ها

سامانه نگهداری تعمیرات افق

سیستم کنترل مرکزی کیوسك و خودپرداز بانكی 

فرین

سامانه کیوسك و خودپرداز بانكی فرین

سامانه کفایت سرمایه

سامانه شهرنت

سامانه جامع حسابداری مشتریان

سامانه چك درون بانكی

Customer 360- سامانه امتیاز دهی مشتریان 

Branch 360- سامانه جامع شعب 

IFRSسامانه 

سامانه سرند

سامانه راویار

سامانه تیام

سامانه تحلیلی مشتریان

سامانه مبارزه با پولشوییكاوش

سامانهی مدیریت ذینفع واحد و اشخاص مرتبط

سامانهكشف تقلب

سامانه هوش تجاری

سامانه انبار داده

سامانه مدیریت ارزیابی پیكانكاران

سامانه مدیریت مصرف انرژی

سامانه ارزشیابی عملكرد

سامانه آموزشكارکنان

سامانه فرآوری خون

سامانه اتوماسیون نظام مهندسی ساختمان

سامانه نرم افزار تدارکات و بازرگانی همدم

سامانه نرم افزار منابع انسانی مصباح

سامانه مدیریت انبارهای عمومی  و گمرکی

سامانه فروش

پنلكاربری و سامانه ارتباط با مشتریان

سامانه همراه بانك

سامانه وصول مطالبات و معوقات بانكی

سامانه جمع آوری ضایعات شناورهای دریای پاك

سامانه مدیریت متحد عملیات نمایندگی های 

کشتیرانی و فورواردینگ

GCOMSسامانه مدیریت عملیات کاالهای متفرقه

CONSOL-سامانه مدیریت ترمینال کانتینر

21
گروه نرم افزاری زیرساخت 

دادهكاوی
تهرانتهران14004293736

پایین تر از خیابان - خیابان مفتح- تهران

پالك - روبه روی دانشگاه خوارزمی- سمیه

-4واحد- 5طبقه - 88

1581845467کدپستی

تهرانتهران10101688265طراحان جامع انفورماتیك افق22

خیابان قائم مقام - خیابان بهشتی- تهران

طبقه - 30پالك - کوچه هشتم -فراهانی

1586853415کدپستی - دوم 

تهرانتهران10103132460تلكامسافت23

کوی -خیابانكازرون شمالی- خیابان ظفر

کدپستی  -4طبقه - 9پالك - عابدی

1919944175

تهرانتهران10320208741دادهكاوان هوشمند توسن24

پایین تر از - بزرگراهكردستان جنوب- تهران

بیست متری اول - 27خیابان - حكیم

کد - 22پالك-  غربی28کوچه -شمالی

1437753611پستی

25
توسعه گران نرم افزار 

آذربایجان
10200194994

آذربایجان 

شرقی
تبریز

پارك - نبش گلگشت- خیابان آزادی- تبریز

5165639861:کدپستی- علم و فناوری

تهرانتهران10101910795 رهیاب رایانه گستر26

- (وزرا)خیابان خالد اسالمبولی- تهران

-1طبقه- 25پالك- 33خیابان

1516698911:کدپستی



نام محصوالتآدرسشهراستانشناسه ملی شرکتنام شرکتردیف

تهرانتهران10102719952طرح و پردازش غدیر1

خیابان شهید - خیابان مطهری- تهران

خیابان صحاف - محمد حسین علی اکبری 

- طبقه اول - 40پالك - زاده

1576944411:کدپستی

CRM Coreسیستم یكپارچه خدمات مشترکین 

B2B ecareسامانه خدمات همراه مشتریان سازمانی 

سیستم باشگاه مشتریان همراه اول یا 

Management Loyalty

.سامانه مدیریت کمپین

 billingسیستم محاسبه و صدور صورتحساب 

USSDسامانه فروش شارژ سیستم 

TopUpسیستم شارژینگ 

Dealerسیستم دفاتر خصوصی 

MobileApp MCIنرم افزار موبایل  

توسعه سیستم خدمات مشتریان و صورتحساب گیری 

Billing  , C RM

سامانه باشگاه مشتریان اپراتوری و سامانه مدیریت 

کمپین

(AVLS)سامانه کنترل و نظارت برناوگان حمل و نقل 

سامانه فرماندهی وکنترل سالح

سامانه کنترل تردد هوشمند پارکینگ

سامانه ویدئووال

سامانه سنا

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه پروژه های 

EPC

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه سازندگان

سیستم اطالعات مدیریت پروژه درسا ویژه کارفرمایان

27
شركت به پرداز همراه سامانه 

اول
تهرانتهران14006870353

- خیابان مالصدرا - میدان ونك- تهران

- خیابان زاینده رود شرقی- خیابان پردیس

1991934843کدپستی  - 5پالك 

28
امیدان منظومه گسترش 

اطالعات
تهرانتهران10103182843

خیابان حاجی - خیابان ستارخان

 (بن بست)کوچه- (پاك شمالی)پورامیر

کدپستی -طبقه اول- 6پالك- سرسبز

1454643589

تهرانتهران10102425779درسا رسانه هوشمند29

- 57خیابان  –خیابان یوسف آباد –تهران

: کدپستی- طبقه سوم  –30پالك 

1434954485


	93
	31108
	fehrest 1
	fehrest 2



