
 

 

 

 

 )سهامی خاص( شرکت اورنگ پژوهان پارسه

 

 

 

 شرکتهعرفی 
 

 

 

 

 

 

 

 )زواهی حمَق ایي ًَؼسِ هسؼلك تِ ؼرور اٍرًگ خصٍّاى خارظِ اظر، ّرگًَِ ودی ترداری تذٍى رور هٌثغ از ایي ًَؼسِ غیر هداز اظر(

  



 

 

 فهرست

 3 ...............................................................................................................................................................ؼرور هؽخفاذ 

 3 ................................................................................................................................................................. ریفؼال خچِیزار 

 4 ......................................................................................................................................................................... یوار ٌِیزه 

 4 ............................................................................................................................................................................ هحفَالذ 

 5 ......................................................................................................................................................................ؼرور اّذاف 

 5 ................................................................................................................................................................................... راّثرد 

 6 .................................................................................................................................................................... یافسخارّوىار 

 7 ............................................................................................................................................................................... افسخاراذ 

  

 اٍرًگ خصٍّاى خارظِ resume-orang.pdfًام فایل:  7زؼذاد ـفحاذ 

 01/04/1394:  ٍیرایػ زاریخ آخریي
 هؼرفی ؼرور 2.0ًعخِ: 

 19/07/1391زاریخ زَلیذ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشخصات شرکت -1
 ًام ؼرور : اٍرًگ خصٍّاى خارظِ

 ظْاهی خاؾ

 25259ؼوارُ ثثر : 

 5رزثِ ؼَرای ػالی اًفَرهازیه وؽَر : 

 زَلیذ، ارائِ ٍ خذهاذ ظیعسن ّای ًرم افساری، الىسرًٍیىی، رایاًِ ای .هَضَع فؼالیر : 

 ًام هذیر ػاهل: ػادل خؼفرخَر

تؼذاز  -خیاتاى خَاّریاى -خیاتاى هطْری  -خیاهثر هروسی  -ازَتاى ظساری ؼوال  -ازَتاى حىین غرب  : دفسر زْراى آدرض

 6ٍاحذ  - 6ج  -وَچِ ػسزی خَر  -تَظساى زیسَى 

 (+98) 21 –44963065 –44963066زلفي: 

 . 2اتسذای خیاتاى ترق،از طرف لفرالذؼر ظور راظر،ظاخسواى دًا،طثمِ اٍل،ٍاحذ  آدرض دفسر ؼیراز:

 (+98) 071-32326875زلفىط:   071-32326881-2زلفي : 

 تاریخچه فعالیت -2
 1387ذظی واهدیَزر در ظال ٍ ًرم افساری ٍ اًدام خذهاذ هITٌْتا ّذف گعسرغ فؼالیر ّای اورنگ پژوهاى پارسهؼرور 

  .زاظیط گردیذ

خاظخ گَی   تر آى ؼذین زا تا ػٌایر خرٍردگار هسؼال ITتا زَخِ تِ ًیاز رٍز افسٍى ـٌؼر ًرم افسار در وؽَر ٍ اّویر هَضَع

  .ایي ًیاز ؼَین

ایي ػلن لرار دادُ اظر. ؼرور فؼالیر خَد را تِ طَر زخففی ٍ ّوراُ تا آخریي هسذٍلَشی ّای رٍز دًیا در راظسای خیؽرفر 

هْن زریي رٍیىرد ؼرور در خْر ترآٍردُ وردى هحفَالذ ًرم افساری هَثر در زَظؼِ رًٍذ واری هؽسریاى ّوراُ تا ویفیر 

 را  (Efficiency)ّوراُ تا راًذهاى تاال  (Effectiveness) در حمیمر اًدام وار درظر ٬هطلَب ٍ راًذهاى تاال هی تاؼذ

 .رار دادُ زا ّرچِ تیؽسر رضایر هؽسریاى را در تر داؼسِ تاؼینظرلَحِ واری خَد ل

وارؼٌاظاى هسخفؿ ؼرور ظاتمِ اًدام خرٍشُ ّای دٍلسی ٍ خفَـی تعیاری را در وارًاهِ خَد تِ ثثر رظاًذُ اًذ. از خولِ 

 ر:فؼالیر ّای ـَرذ گرفسِ در لثل ٍ تؼذ از زهاى زاظیط ؼرور زَظط هذیراى ایي ؼرور تِ ؼرح زیر اظ

o ًًاهِ ًگاری اداری اضافِ وردى رم افسار ازَهاظیَىAddinدر Outlook 

o  ًرم افسار اهالن ٍ تاغاذ ؼْرداری ؼیراز 

o  ظیعسن ثثر اطالػاذ فضای ظثس ؼْرداری ؼیراز 

o  ًرم افسار زاوعی ایٌفَ : ًرم افسار اطالػاذ خرظٌلی ؼرور ّای زاوعی راًی 

 

http://opp.co.ir/services/developing/amlak/default.aspx
http://opp.co.ir/services/developing/amlak/default.aspx
http://opp.co.ir/services/developing/fazayesabz/default.aspx
http://opp.co.ir/services/developing/fazayesabz/default.aspx
http://opp.co.ir/services/developing/taxi-info/default.aspx
http://opp.co.ir/services/developing/taxi-info/default.aspx


 

o  ًرم افسار حضَر ٍ غیاب ؼرور راهه 

o  ازَهاظیَى آهَزؼگاُطراحی ٍ خیادُ ظازی ًرم افسار 

o  طراحی ٍ خیادُ ظازی ظایر ٍ خَرزال 

o  طراحی ٍ خیادُ ظازی ظایر ؼرور ّای ارائِ دٌّذُ زَر 

o  ُطراحی ٍ خیادُ ظازی ًرم افسار لیعر خرٍش 

o  طراحی ٍ خیادُ ظازی ًرم افسار زحر ٍب اطالػاذ اـٌاف 

o  طراحی ٍ خیادُ ظازی ًرم افسار زحر ٍب اطالػاذ اظٌاد 

o لطار ؼْرداری"ادُ ظازی ًرم افسار هذیریر ػىط طراحی ٍ خی"  

o طراحی ٍ خیادُ ظازی ًرم افسار گسارغ دّی از Log  تررظی –ّای ظرٍر Log ّای Firewall  

 فعالیتزهینه  -3
اظر. ایي ؼرور اٍلیي  GPS  ٍTrackingاز هْوسریي اّذاف ؼرور ارائِ خذهاذ هىاى یاتی ٍ ردیاتی تر اظاض ظیعسن ّای 

در خٌَب وؽَر اظر. ًرم افسارّای زْیِ ؼذُ زَظط  AVLارائِ دٌّذُ ٍ هروس زخففی ظیعسن ّای ردیاتی تر اظاض 

 داراظر. را ًیس تر اظاض ًیاز ّای هؽسری ؼذىوارؼٌاظاى تا زدرتِ ؼرور تِ گًَِ ای اظر وِ لاتلیر ظفارؼی 

ظفارغ هؽسری تا اظسفادُ از زىٌَلَشی ّای رٍز دًیا اظر، در ظاخر ایي ًرم از دیگر خذهاذ ؼرور ارائِ ًرم افسارّای 

 اظسفادُ هی گردد. UML  ٍRUPافسارّا از اظساًذاردّای رایح ّواًٌذ 

تا اظسفادُ از داًػ ٍ زدرتِ هَرد ًیاز در ایي راتطِ زَاًعسِ این ًیاز ّا ٍ خذهاذ هٌاظثی را تِ ظازهاى ّا ٍ ارگاى ّای هخسلف 

 دّین. ارائِ

ظخر افسارّای ارائِ ؼذُ در تخػ ردیاب از تْسریي هاشٍل ّای ظخر افساری تا ترًذّای هؼسثر زْیِ گردیذُ اظر، تِ طَر 

 وؽَر ظَئیط در ظخر افسارّا اظسفادُ گردیذُ اظر. U-Bloxآهریىا ٍ یا  Sirifظاخر وارخاًِ  GPSهثال از هاشٍّای 

 

 هحصوالت -4
 (.AVLاتی هاَّارُ ّای خَدرٍ )ًرم افسارّای ردیاتی ٍ هىاى ی -

 .SMSًرم افسارّای اطالع رظاًی ٍ زثلیغاذ تر اظاض  -

 هسٌاظة تا ػولىرد ظازهاًی. PDAارائِ ًرم افسار ٍ ظخر افسارّای  -

 .GSM  ٍGPRSهَدم ّای  -

 دزدگیر هاَّارُ ای خَدرٍ. -

 خَدرٍ. Offlineردیاتی  -

 .GPSاًَاع گیرًذُ ّای  -

 سخت افساری رکر شذه با یکسال گارانتی شرکت ارائه هی گردد.کلیه هحصوالت نرم افساری و 

 



 

 اهذاف شرکت -5
تا زَخِ تِ رؼذ رٍز افسٍى خذهاذ رایاًِ ای ٍ الىسرًٍیىی ٍ ًیاز هثرم تِ اظسفادُ آًْا در زًذگی، تِ طَری وِ زًذگی ّای 

ضای ظایثر را ًذاؼسِ تاؼذ. ّوچٌیي ظٌسی در غالة خَاهغ تِ زًذگی دیدیسال زثذیل ؼذُ ٍ ووسر وعی اظر وِ ًیاز ّای ف

تا زَخِ تِ هؼضالذ زرافیىی ٍ حول ٍ ًمل در خاهؼِ وًٌَی ٍ افسایػ ًگراًی ّای حاـل از حول ٍ ًمل یىی از ارواى اـلی ٍ 

 ًوَدین.زخفؿ ؼرور را گام ًْادى در ایي راُ ٍ ظؼی در زذتیر هؼضل 

 تِ طَر ول اّذاف اـلی ؼرور ػثارزٌذ از: 

 در زهیٌِ ظیعسن ّای َّؼوٌذ حول ٍ ًمل خْر تْیٌِ ظازی رًٍذ حول ٍ ًمل.ارائِ خذهر  -

 هثٌا( در وؽَر. -)ظیعسن ّای هىاى  IT  ٍLBSزَظؼِ خذهاذ در خْر زثذیل ؼذى تِ لطة اـلی  -

 .ITدرآهذ زایی ٍ اؼسغال در زهیٌِ  -

 .ITارائِ خذهاذ تِ رٍز ٍ خذیذزریي في آٍری ّای رٍز در زهیٌِ اطالػاذ ٍ  -

 راهبرد -6
 ترای رظیذى تِ اّذاف ؼرور، زهاًثٌذی ٍ اظسرازصی ّای زیر در ًظر گرفسِ ؼذُ اظر:

 اظسرازصی وَزاُ هذذ -1

o .ارائِ خذهاذ هٌاظة تِ هؽسری 

o .دریافر تازخَر از هؽسریاى در خْر تْیٌِ ظازی ظیعسن ّای فؼلی 

o .درآهذ زایی هٌاظة خْر تْثَد رٍغ ّا ٍ تىارگیری خرظٌل هسخفؿ خذیذ 

o ظیعسن ّای ًرم افساری هَخَد ٍ ارائِ ظیعسن ّای خذیذ ٍ هٌحفر تِ فرد.زَظؼ ِ 

o  زخففی وردى تخػ ّای هخسلف ؼرور اػن ازAVL  ٍSMS. 

 اظسرازصی تلٌذ هذذ -2

o .تىارگیری هذیراى زَاًوٌذ 

o .ارائِ آهَزغ ّای دائن ٍ ترٍز رظاًی اطالػاذ خرظٌل 

o .)ارائِ تْسریي خذهاذ تِ هؽسریاى )هؽسری هذاری 

o  ِوارگیری رٍغ ّای ًَیي ٍ اظساًذارد ٍ زضویي ویفیر.ت 

o .زَظؼِ هعسور فؼالیر ّای ؼرور 



 

 افتخار هوکاری -7
 : AVLظیعسن َّؼوٌذ وٌسرل ًاٍگاى حول ٍ ًملترخی از خرٍشّای اًدام گرفسِ 

 گاز اظساى فارض* -

 گاز اظساى زْراى -

 گاز آررتایداى غرتی -

 گاز آررتایداى ؼرلی -

 * فارضرٍظسایی آب ٍ فاضالب  -

 آب ٍ فاضالب ؼْری ؼیراز. -

 ترق هٌطمِ ای اظساى فارض. -

 ؼیراز. تْرُ ترداریترق  -

 .فارضترق زَزیغ  -

 *ظازهاى ػوراى ؼْرداری ؼیراز -

 ـذرا. –ؼْرداری ؼیراز  -

 ؼْرداری ػعلَیِ. -

 ؼْرداری ظرٍظساى. -

 .ؼْرداری داریَى -

 .ؼْرداری وَار -

 .ؼْرداری تیضا -

 ؼْرداری زٌگ ارم تَؼْر. -

 .الهردؼْرداری  -

 ؼْرداری واهفیرٍز. -

 ؼْرداری ٍراٍی. -

 زیوٌط. –ؼرور هخاترازی ایراى  -

 ظازهاى تٌادر تَؼْر. -

 ؼْرداری ظیرخاى. -

  ادارُ هٌاتغ طثیؼی اظساى زًداى. -

 ـذا ٍ ظیوای خراظاى خٌَتی. -

 ّالل احور ظوٌاى -

ؼرور آب  ِ،زىیي ظسارُ خارظؼرور  ولراى،زَلیذ ؼیویایی ؼرور  ،ؼرور خاًل، *ؼرور خگاُ فارض،  زهسم ؼیراز -

ؼرور  ؼرور زَزیغ ٍ خخػ تٌَْغ، ؼرور اَّرا دارٍ، ایَاى آب،،360ؼرور آب هؼذًی هیٌرال  ،هؼذًی ظدیذاى

ؼرور خارض  ،ؼرور آررگعسر ظاحل تٌذرػثاض ؼرور وریعسال هؼذى ،خخػ ؼیرآٍراى،  زَزیغ ٍ خخػ الریي،

لیلیاى تافر یسد،ّسل لفر ـٌؼر، دوَراى،ؼرور فرآٍردُ ّای گَؼسی ظفیر ،دران خارض ،آظواىآهثَالًط  ،گالب

 ،ؼرور تسي آدهیر،اهیذ تسي،ظازُ تسي زاگرض،خارض گالب ، خارض خاظارگاد ،خخػ آظیا ،خخػ هٌفَری هؽْذ،

 ٍ ٍ ....ى دزدگیر خَدرظسفادُ تِ ػٌَااؼرور ّای اخارُ ازَهثیل در ؼیراز، ظیعسن ردیاتی خَدرٍ ترای ترخی از 



 

 کاربر  11111ارسال و دریافت پیام کوتاه با بیش از سیستن 

ادارُ ول حول ، ظازهاى ػوراى ؼْرداری ؼیراز، ؼیراز 133اوعی ،زظازهاى زاوعیراًی ؼیراز، ظازهاى ازىاترخی از هؽسریاى : 

تیوارظساى ، داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ لن، هَظعِ وٌىَر هاّاى، آهَزغ للوچیواًَى فرٌّگی ،ٍ ًمل خایاًِ ّای اظساى فارض

، زؼاًٍی رٍغي ؼیراز، زؼاًٍی هعىي ـذا ٍ ظیوا ؼیراز،  ؼیراز 2زؼاًٍی هعىي آهَزغ ٍ خرٍرغ ًاحیِ ، زَحیذ ظٌٌذج

 تخؽذاری فراز، یعسی لیر ٍوارزیيتْس،ؼْرداری داریَى، ؼْرداری دلَار، اًدوي ًدَم آهازَری ایراى، ًوایٌذگی رٍزًاهِ خثر

 ٍ ... GLXخٌرال لَوط 

  افتخارات -8
 دارای گَاّی رزثِ تٌذی ٍ احراز ـالحیر از ؼَرای ػالی اًفَرهازیه وؽَر. -

 ػضَ ًظام ـٌفی رایاًِ ای اظساى فارض. -

 .در الىاهح ًْن  1388در اظساى فارض در ظال  AVLدریافر زمذیر ًاهِ ٍ ؼٌاظایی تِ ػٌَاى اٍلیي ارائِ وٌٌذُ  -

 .1391 یازدّویي ًوایؽگاُ تیي اللولی خَدرٍ ٍ ًیرٍی هحروِ ؼیراز یافر لَح زمذیر ازدر -

 .1393دٍازدّویي ًوایؽگاُ تیي الوللی حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ خذهاذ ؼْری زْراى  یافر زمذیرًاهِ ازدر -

 .2014ظال  تِ ػٌَاى ؼرور زداری  Meitrackدریافر لَح زمذیر از ؼرور  -

 

 


