
 

 

 شرکت راهبران فن آوری پاسارگاد )سهامی خاص(معرفی 

 ارائه کننده راه حل های مبتنی بر وب

 

 

  موضوع فعالیت :

 طراحی و تولید نرم افزارهای مبتنی بر وب 

 نصب، استقرار و راه اندازی پورتال های سازمانی 

 طراحی و تولید خدمات الکترونیک 

 خدمات مشاوره طراحی و تولید نرم افزار 

 

 

 مجوزها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارای گواهی احراز صالحیت و رتبه بندی

 از شورای عالی انفورماتیک کشور

 دارای مجوز واحد فنی و مهندسی عضو نظام صنفی رایانه ای کشور

 از وزارت صنعت، معدن و تجارت



 

 

 

 

 

 فعالیت های کلیدی :

  مرجع فارسی نرم افزارDotNetNuke (www.irandnn.ir) 

  ( طراحی، تولید و توسعه سامانه مدیریت آموزشیLMS ) 

  ( طراحی، تولید و توسعه سامانه جامع مدیریت اطالعات آموزشیEMIS  )آموزشی استاندارد بر تکیه با 

ISO10015 

  ترجمه کتب تخصصی، تولید فیلم و مستندات آموزشی، تولید محتوای الکترونیک آموزشی و برگزاری دوره های

 DotNetNukeآموزشی نرم افزار 

 تولید بسته های جامع تولید خدمات الکترونیک سازمانی 

 تکنولوژی ها 

o MVC 

o WCF Web Service 

o DNN Multitier 

o HTML5,CSS3 & JQuery 

o WPF 

o EF5,SubSonic and Microsoft.NET O/R mappers 

o SQL Server 2008 R2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 منتخب کارفرمایان راهبران

 

 

 ارائه شده : خدماتاهم عناوین 

 و سامانه خدمات  طراحی ساختار گرافیکی پورتال های قوه قضائیه

 الکترونیک

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  ساختار گرافیکیارائه خدمات توسعه پورتال و 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  استقرارMicrosoft SharePoint  وDotNetNuke  

 نصب و راه اندازی پورتال اینترانتی معاونت سیما 

 راه اندازی زیرپورتال های شبکه های تلویزیونی سیما 

 آموزش تخصصی نمایندگان کارفرما جهت تولید ماژول های پورتال 

 افیک وبارائه خدمات گر 

 

 عناوین اهم خدمات ارائه شده :

 طراحی، نصب و استقرار سامانه خبری سازمان حج و زیارت 

 طراحی، نصب و استقرار پورتال جامع سازمان حج و زیارت 

 راه اندازی زیرپورتال های استانی سازمان حج و زیارت 

 

 عناوین اهم خدمات ارائه شده :
  سیاسی ناجا و راه اندازی زیر سامانه های پورتالارتقای پورتال سازمان عقیدتی 

 طراحی ساختار گرافیکی پورتال سازمان 

 طراحی ساختار گرافیکی زیر پورتال روابط عمومی سازمان 

 طراحی ساختار گرافیکی زیر پورتال دارالقرآن سازمان 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 فرهنگی طراحی، نصب و راه اندازی پورتال سازمان میراث 

 نصب و راه اندازی سامانه مدیریت فرآیندهای سازمانی 

  طراحی و اجرای خدمات الکترونیک سازمان میراث فرهنگی مبتنی بر

BPMS 

  طراحی و تولید بانک اطالعاتی جاذبه های گردشگری کشور 



 

 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال مرکز آمار ایران 

  0931تولید سامانه ثبت نام نیروی انسانی سرشماری سال طراحی و 

  طراحی وب سرویس ارتباطی پورتال و سامانهCRM سازمان 

 طراحی و تولید سامانه تعاریف و مفاهیم آماری 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  و توسعه سامانه مدیریت آموزشی طراحی (LMS ) 

  موزشی و توسعه سامانه مدیریت اطالعات آطراحی (EMIS ) 

 طراحی و تولید سامانه مدیریت کارگران شهرداری تهران مبتنی بر پورتال سازمانی 

 طراحی و تولید سامانه پرداخت عوارض خودرو 

 طراحی و تولید سامانه ارزشیابی مدیران شهرداری 

 تولید محتوای الکترونیک آموزش پورتال شهرداری تهران 

  ها سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران، طراحی ساختار گرافیکی زیرپورتال

 03، 08، 01، 09، 02، 01، 3، 8، 7، 4، 2، 0دفتر شهردار تهران، مناطق 

 شهرداری، شرکت های خودرو سرویس شهر و ارتباط مشترک شهر

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 
 شهر  طراحی ساختار گرافیکی پورتال سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی

 تهران

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 ارتقای پورتال و ارائه خدمات پوسته پورتال مسیر زندگی 

 ارتقای پورتال و ارائه خدمات پوسته پورتال مطالبات بانوان 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

 سامانه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی و تولید 



 

 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال سازمانی منطقه آزاد ارس 

 راه اندازی زیرپورتال مناقصات و پروژه های منطقه آزاد ارس 

 راه اندازی زیرپورتال سفر به ارس 

  آزاد ارسراه اندازی زیرپورتال فرصت های سرمایه گذاری منطقه 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال سازمانی منطقه آزاد قشم 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال سازمانی منطقه آزاد ماکو 

 

 عناوین اهم خدمات ارائه شده :

 نصب و راه اندازی پورتال سازمانی برق منطقه ای هرمزگان 

  طراحی ساختار گرافیکی پورتال برق منطقه ای تهران و مشترکین فوق

 توزیع

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

 آموزش تخصصی نمایندگان کارفرما جهت تولید ماژول های پورتال 

 ارائه خدمات گرافیک وب 

 

 شده :خدمات ارائه اهم عناوین 

  نصب و راه اندازی پورتال اینترنتی بر مبنایDotNetNuke 

 آموزش تخصصی راهبری و مدیریت پورتال 



 

 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال دفتر استانداردها و معیارهای فنی آب ایران 

 تولید بانک اطالعاتی استانداردها بر مبنای پورتال 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 راه اندازی پورتال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 راه اندازی پورتال سازمانی شرکت حفاری شمال 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال سازمان اتکا و شرکت های وابسته 

 ترانت سازمان بر اساس پورتال راهبراننصب و راه اندازی بستر این 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال فروشگاه الکترونیک فروشگاههای زنجیره ای اتکا 

  طراحی سامانه یکپارچه فروش الکترونیک برای کلیه فروشگاههای سطح

 کشور

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  پورتال اداره کل امور مالیاتی استان لرستاننصب و راه اندازی 

  طراحی و تولید سامانه ارتباطی با نرم افزار پرسنلی و ارائه حکم کارگزینی و

 فیش حقوقی



 

 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  راه اندازی پورتال سازمان بسیج اساتید کشورنصب و 

  راه اندازی پژوهشکده مجازی سازمانVRE 

 راه اندازی سامانه خبری و تحلیلی سازمان 

 راه اندازی سامانه جامعه مجازی اساتید بسیجی 

 راه اندازی زیرپورتال های استانی سازمان 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرزنصب و راه اندازی پورتال 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 راه اندازی پورتال استانداری استان البرز 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران 

  وابستهراه اندازی زیرپورتال پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 نصب و راه اندازی پورتال پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 

  طراحی و اجرای فرآیندها و خدمات الکترونیک پژوهشکده شامل فرآیند

 ارزیابی و تأیید طرح های پژوهشی و سایر فرآیندها



 

 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 کانون ملی زبان ایران راه اندازی پورتال 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  بیمه حافظراه اندازی پورتال 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 راه اندازی پایگاه خبری، تحلیلی چشم انداز 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

  پورتال دفتر استودیوی طراحی پورش در ایرانراه اندازی 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 راه اندازی پورتال شرکت نگین خودرو نماینده کمپانی رنو در ایران 

 

 خدمات ارائه شده :اهم عناوین 

 راه اندازی پورتال شرکت ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا ژاپن 

 طراحی سامانه مدیریت نمایندگی های ایرتویا به صورت آنالین 

  طراحی سامانه استخدام آنالین شرکت ایرتویا 

  طراحی سامانه آزمون آنالین با قابلیت ثبت نتایج آزمون در فرآیند استخدام

 آنالین

 www.irandnn.irو بسیاری دیگر از سازمان ها، مؤسسات و شرکت ها که با مراجعه به بخش رزومه کاری در وب سایت 
 آنها به همراه مختصات پروژه ها وجود دارد.امکان مشاهده فهرست  www.ptlco.irو 



 

 

 خدمات راهبران :
با توجه به محور فعالیت راهبران، تمام خدمات این شرکت معطوف طراحی و تولید نرم افزارهای 

مبتنی بر وب می باشد. از این رو مشاوره، طراحی و تولید خدمات الکترونیک سازمانی و راه اندازی پورتال های 

 بیشترین ظرفیت اجرایی شرکت را به خود اختصاص داده است.سازمانی 

پیرو مهاجرت پورتال ها از ساختار اطالع رسانی آنالین به ساختار خدمت رسانی آنالین، راهبران راه حل های 

سامانه مدیریت فرآیندهای و  پورتال هامتنوعی را جهت پیاده سازی خدمات الکترونیک سازمانها مبتنی بر 

توسعه نرم افزارهای رح ریزی و ارائه کرده است. در ادامه عناوین اصلی خدمات راهبران در حوزه ط سازمانی

 فهرست شده است.مبتنی بر وب 
 

 خدمات مشاوره نرم افزار :الف ( 
 .مشاوره، تحلیل و نیازسنجی 

  تدوینRFP .مطابق با نیازسنجی صورت گرفته 

 .ارائه راه حل و طراحی پروپوزال 

 مستندات فنی و دستورالعمل بهره برداری. تهیه و تدوین 

 ب( خدمات تولید سفارشی نرم افزار :
  طراحی، تولید و توسعه انواع نرم افزارهای خاص منظوره مبتنی بر وب با تکنولوژی.NET . 

  طراحی، تولید و توسعه انواع نرم افزارهای خاص منظوره در قالب ماژول برای بستر برنامه نویسیDotNetNuke . 

 .طراحی، تولید و توسعه خدمات الکترونیک سازمانی 

 ج( خدمات نصب و راه اندازی پورتال :
 .نصب و راه اندازی پورتال اطالعاتی یکپارچه برای اهداف سازمانی و شرکتی یا با رویکرد بهره برداری خاص 

 الین، مدیریت ارتباط با مشتری و خدمات پشتیبانی نصب و راه اندازی سامانه های خبری، فروشگاهی، شبکه های اجتماعی، مدیریت پروژه آن
 آنالین.

  طراحی انواع پوسته پورتال به صورتHTML  وXHTML  وResponsive  منطبق بر استانداردW3C  و همخوانی کامل با مرورگرهای
 استاندارد.

 .طراحی ساختار گرافیکی نرم افزارها و ماژول های پورتال 

 .طراحی الگوهای نمایش ماژول 

 ه( خدمات آموزشی :
 .آموزش مدیریت و راهبری پورتال، عملکرد ماژول ها و تنظمیات آنها 

 .آموزش تخصصی طراحی و تولید ماژول و پوسته 

 .ترجمه مقاالت و کتب آموزشی 

 .برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی 

 
 ه( خدمات آموزش الکترونیک :

  ( نصب و راه اندازی سامانه مدیریت آموزشیLMS ( و مدیریت اطالعات آموزشی )EMIS ) 

  طراحی و تولید محتوای آموزش الکترونیک منطبق با استانداردSCORM 

 

 

 



 

 

 اهم محصوالت راهبران :

 :این نرم افزار دارای هسته ای قدرتمند و توسعه یافته بر تکنولوژی  پورتال راهبرانMicrosoft.NET 

است که مهمترین ویژگی آن ساختار استاندارد توسعه و ویژگی معماری ماژوالر آن است که باعث می شود هر 

کاربری یا خدمت جدید در پورتال در قالب یک ماژول بر هسته نرم افزار نصب شده و مجموعه خدمات الکترونیک 

توایی، تعاملی، کاربردی و سازمانی در یک سازمان به راحتی گسترش پیدا کند. مجموعه کاملی از ابزارهای مح

پورتال پیش بینی شده که در کنار سهولت تولید ابزارهای خاص سازمانها می تواند طیف وسیعی از اهداف هر 

 سازمانی را در عرصه وب یا شبکه های درون سازمانی پوشش دهد.

 :در قالب ماژول های این سامانه به صورت کامل در راهبران و  سامانه مدیریت آموزشی راهبران

کاربردی را دارا می باشد. پشتیبانی از استاندارد  LMSپورتال راهبران تولید و تمامی فاکتورهای بومی یک 

SCORM  در تولید و ارائه محتوای آموزشی و همینطور امکان برگزاری کالس مجازی با استفاده از نرم افزار

ADOBE Connect ت این سامانه می باشد. بر خالف سایر سامانه های به صورت یکپارچه از جمله امکانا

LMS امکان بهره گیری از سایر امکانات و ماژول های پورتال در کنار این سامانه نیز خود ویژگی منحصر به ،

 فرد و قابل توجهی است.

 :مسلماً یکی از مهمترین موضوعات پیش روی مدیران  سامانه مدیریت اطالعات آموزشی راهبران

ان دولتی یا مجموعه اقتصادی، نظام مدون آموزشی منابع انسانی است. متأسفانه در بیشتر سازمان ها هر سازم

هیچ استراتژی، برنامه و نظام مشخصی در حوزه آموزش که با ارزشیابی و اندازه گیری اثربخشی آموزش، فرآیند 

 ISOر راهبران بر اساس استاندارد رو به رشدی را در این حوزه ایجاد کند وجود ندارد. سامانه طراحی شده د

 و اجرا، ارزیابی ها، مدیریت دوره برگزاری برای ریزی آموزشی سازمان، برنامه سنجی فرآیند نیاز 10015

را به صورت جامع و متمرکز میسر ساخته است. این سامانه نیز به صورت کامال بومی طراحی و تولید  ارزشیابی

راهبران ارتباط مستقیم داشته و ضمناً کلیه امتیازاتی که سایر ماژول های پورتال  LMSشده است و با سامانه 

 دارند، برای این سامانه نیز مصداق پیدا می کند. 

 :این ابزار با مجموعه امکاناتی نظیر گروه بندی موضوعی درخواستها،  سامانه پشتیبانی آنالین راهبران

واست، تعریف اپراتور پاسخگو و اختصاص کارتابل به وی، امکان کارتابل های اختصاصی مرتبط با موضوع درخ

پیوست نمودن سند، امکان ارجاع درخواست، امکان پیگیری وضعیت درخواست و گزارش گیری از عملکرد 

سامانه و اپراتورها و بسیاری امکانات دیگر می تواند عالوه بر موضوع پشتیبانی در حوزه هایی نظیر انتقادات و 

 ت، تکریم ارباب رجوع، ارتباط با مدیران و واحدهای مختلف و ... به کار برده شود. پیشنهادا

 

 :این سامانه یکی از آخرین محصوالت راهبران بوده و با اقتباس  سامانه مدیریت گردش کار راهبران

ت. ده اساز سامانه های موفق مشابه خارجی و در نظر گرفتن نیاز و فرهنگ سازمانی بومی، طراحی و تولید ش



 

 

مهمترین ویژگی سامانه عدم نیاز به دانش فنی خاص جهت پیاده سازی فرآیند های متداول سازمانی است. از 
 مهمترین قابلیت های این سامانه به موارد زیر اشاره می شود:

o .محیط گرافیکی طراحی فرآیند 

o .محیط طراحی و تولید فرم های فرآیند 

o پیگیری فرآیند. کارتابل اختصاصی جهت شروع و بررسی و 

o .امکان پیوست نمودن اسناد در فرآیند 

o .امکان ایجاد سند خروجی از محتوای فرآیند 

o .امکان گزارش گیری از اجرای فرآیندها 

 

 


