رزومه و سابقه فعالیت
تاریخ آخرین ویرایش ۵ :خرداد ۱۳۹۸
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ما که هستیم؟
گروه راهکارهای شریف در واقع نام تجاری شرکت آروین سامانه پرداد است است و با ارائه خدمات حوزه فناوری
اطالعات و ارتباطات از گیالن به کسب وکارهای مختلف در تمام نقاط دنیا در راستای ساختاردهی و توسعه کمک
میکند.
ما از سال  ۱۳۸۴فعالیتمان را در زمینه طراحی ،تولید و ارائه راهکارهای مبتنی بر نرمافزارهای تحت وب آغاز
کردیم و در سال  ۱۳۸۹شرکت آروین سامانه پرداد را به ثبت رساندیم و در حال حاضر با تقویت توان فنی و دانش
خود در حوزه مدیریت کسبوکار توانستهایم محصوالت و خدماتی ارزشآفرین به مدیران کسبوکارهای کوچک
و متوسط ارائه کنیم.

بیانیه ماموریت ما
راهکارهای شریف با ارائه خدمات ارزش آفرین در حوزه فناوری اطالعات رسالت خود را ساختاردهی و توسعه کسب
و کارها میداند.

بیانیه چشمانداز ما
تحسین برانگیزترین شرکت ارائهدهنده خدمات مدیریت کسبوکار در ایران.

ارزشهای ما


مشتری مداری



یادگیری و یاددهی



مسئولیتپذیری



احترام به شان و ارزشهای انسانی



صداقت و شفافیت

اصلیترین فعالیتهای ما


مشاوره و طراحی وبسایت برای شرکتهای کوچک و متوسط ،اصناف و اشخاص



مشاو ره و طراحی اپلیکیشن موبایل برای شرکتهای کوچک و متوسط ،اصناف و اشخاص



مشاوره و ارائه راهکارهای پیامکوتاه به سازمانها ،شرکتها و اصناف



ارائه سامانه اپلیکیشن ساز آنالین



ارائه خدمات مشاوره سیستمسازی به شرکتهای کوچک و متوسط



ارائه خدمات تبلیغنویسی به شرکتهای کوچک و متوسط
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محدثه دسترنج
کارشناس مهندسی نرمافزار
کارشناس ارشد مدیریت کسبوکار ()MBA
۰۹۱۱۶۰۵۲۶۳۸
mona@sharifs.ir

مهدی شریف
کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
کارشناس ارشد مدیریت کسبوکار ()MBA
دانشجوی دکتری حرفهای مدیریت استراتژیک کسبوکار ()DBA
۰۹۱۱۲۴۲۸۷۰۵
mehdi@sharifs.ir

ما در حال حاضر با  ۳۷نفر متخصص در حوزه های زیر در سراسر دنیا به صورت حضوری و غیر حضوری در حال
همکاری و ارائه خدمات به مشتریانمان هستیم:


طراحی و گرافیک



برنامهنویسی و توسعه نرمافزار



شبکه و امنیت



ترجمه ،نویسندگی و تولید محتوا



پشتیبانی و حمایت مشتری



بازاریابی و توسعه بازار



مدیریت کسبوکار

اگر در مورد ما به اطالات بیشتری نیاز دارید میتوانید به وبسایت  www.sharifs.irمراجعه نمایید .همه اطالعاتی
که نیاز دارید درباره ما و خدمات و محصوالتمان در این وبسایت در دسترسی شما است.
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برخی از مشتریان ما
دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی

نهادها ،سازمانها و ادارات

 دانشگاه گیالن

 نماینده مجلس خبرگان در استان گیالن

 پارک علم و فناوری استان گیالن

 سازمان مشاوران جوان استان گیالن

 دانشگاه پیام نور آستانه
 دانشگاه مهر آستان
 دانشگاه مهران بندرانزلی
 شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت

 سازمان نظام صنفی رایانهای استان گیالن
 سازمان نظام مهندسی استان گیالن
 سازمان تبلیغات اسالمی
 اداره کتابخانههای عمومی شهرستان رودسر
 جامعه سردفتران و دفتر یاران استان گیالن

 اتحادیه موسسات و تشکل های قرانی مردمی گیالن

 اداره کل دامپزشکی استان گیالن

 اداره کل آمورش و پرورش استان قزوین

 سازمان نظام دامپزشکی استان گیالن

 اداره کل آمورش و پرورش استان گیالن
 اداره آموزش و پرورش رودسر
 اداره آموزش و پرورش لنگرود
 اداره آموزش و پرورش چابکسر
 اداره آمورش و پرورش کالچای

 اداره ورزش و جوانان املش
 ادارات شیالت رودسر و لنگرود
 بنیاد مسکن رودسر
 تعاونی سهام عدالت رودسر
 فرمانداریهای رودسر و لنگرود
 شهرداریهای اصفهان ،رودسر ،لنگرود ،املش و شلمان

 نمایندگی موسسه ماهان در رشت

 بخشداریهای ماسال ،مرکزی رشت ،رودسر و رانکوه

 آموزشگاه زبانهای خارجه شکوه

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت و رودسر

 آموزشگاه زبانهای خارجه سیمین
 آموزشگاه زبانهای خارجه عالمه طباطبایی
 مدارس و آموزشگاههای استان هرمزگان ،گیالن و
مازندران

 سازمان تامین اجتماعی کاشمر
 کمیته امداد امام خمینی رودسر
 سپاه پاسداران رودسر
 کانونهای بازنشستگان سپاه و آجا
 قرارگاه سازندگی خاتم االوصیا

 موسسه آموزشی آفتاب نهان

 شرکت آب و فاضالب شهری رودسر

 موسسه آموزشی گام

 اداره حفاظت محیط زیست رودسر

بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خدمات

 ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی رودسر و الهیجان

مالی
 پست بانک گیالن
 موسسه مالی و اعتباری نور
 بانک قوامین رودسر
 بانک قوامین لنگرود
 بانک ملی الهیجان



شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

صفحه  5از 7

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 ادارات ثبت اسناد و امالک رودسر ،رحیم آباد و کالچای
 هئیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی رشت

 هیئت گلف گیالن
 اتحادیه آرایشگران الهیجان

شرکتها و مراکز تجاری و درمانی

گردشگری ،اقامتی و رستورانها

 MRI و سی تی اسکن فارابی الهیجان

 مجتمع گردشگری صبا باتری

 شرکت پتوی گلبافت

 هتل ترنج

 شرکت فرش فرهی

 هتل سیروس

 نمایندگی  Zaraمنطقه آزاد انزلی

 هتل پدیدار خزر

 شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان گیالن

 هتل پاپیون

 نمایندگان بیمههای ایران ،ما ،توسعه ،پاسارگاد ،رازی

 هتل آپادانا

 شرکت فروشگاههای زنجیرهای جانبو

 رستوران بزرگ محرم رشت

 شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه

 فستفود رستوران و آفتاب مهتاب الهیجان

 شرکت فروشگاههای زنجیرهای اتکا

 رستوران هیراد منطقه آزاد انزلی

 شرکت فروشگاههای زنجیرهای خانه و کاشانه

 رستوران ماالتا چابکسر

 گروه صنعتی و تولیدی محرم

 شرکت خدمات توریستی طیاره آبی

 گروه صنعتی و تولیدی دماوند

 شرکت خدمات توریستی سپید پرواز گیالن

 شرکت پخش سراسری NC

 شرکت خدمات توریستی نقش سفر

 شرکت پخش آی تک

 شرکت خدمات توریستی پژواک ساحل شمال

 شرکت آلوبوند گیالن

 شرکت ترانه دریای آبی

 شرکت بهمن یدک
 شرکت صبا باتری
 شرکت الماس طب ایرانیان (نمایندگی  Devemedآلمان)
 شرکت معماری الهیج نقش
 شرکت بتن و آسفالت کاسپین
 شرکت تدبیر مدیران بامداد
 شرکت سپند رایانه کاسپین
 شرکت پنجره دوجداره نادر
 شرکت پنجره دوجداره ویستاوین
 شرکت میثم گستر سپاهان
 شرکت رها سازه امید گیالن
 کانون آگهی و تبلیغات ارژنگ ایرانیان
 کانون آگهی و تبلیغات فردای نو
 کانون آگهی و تبلیغات  361درجه
 هولدینگ محمودی (نمایندگی  KIA, Citroenو )...



شرکت تعاونی اقتصاد درمانکاران خزر



شرکت پرگار نو شمال
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چرا به ما اعتماد کنید؟
ما بیش از  ۱۳سال تجربه در حوزه راهاندازی و ارائه خدمات مشاوره کسبوکارهای آنالین داریم و امروز تمام زمان
ما صرف تحقیق در حوزه کسب وکارهای آنالین و همچنین مشاوره و ارائه خدمات اجرایی به این نوع کسبوکارها
میشود.
ما تا امروز به بیش از  ۸۰۰کسبوکار خدماتی ارائه کردهایم که منجر به توسعه و رشد فروش آنها شده است و
همینطور ما از  ۲۸مهر  ۱۳۹۰عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای هستیم و این یعنی تمامی قراردادها و فاکتورهای
ما از طریق این سازمان قابل پیگیری هستند .عضویت ما در نظام این اطمینان را به شما میدهد که ما تحت
نظارت این سازمان و با آخرین استانداردهای فناوری اطالعات در حال فعالیت هستیم.

ارتباط با ما
در صورتی که در مورد این پروپوزال هرگونه سوال یا ابهامی دارید میتوانید از یکی از طرق زیر با ما تماس بگیرید:
ایمیلsalam@sharifs.ir :
مراجعه حضوری :رشت ،گلسار ،خیابان استاد معین  ،۲۵انتهای فرعی  ،۱۴ساختمان پرویز ،واحد ۲
و یا مستقیما با مشاور خود (مهدی شریف) از طریق شماره  ۰۹۱۱۲۴۲۸۷۰۵تماس بگیرید.

صفحه  7از 7

