
 نا یب ک یانفورمات  نیمشاور خچھ یتار

 
و کارآمد در   يمجموعه حرفه ا کی  جادیبا هدف ا  1378پژوهش در ســال    انهیرا  نایب  کیانفورمات  نیمشــاور
ور تأسـ  ICT صـنعت سـ دیگرد سیکـش رکت همواره مهمتر نی. مؤـس اندن به   ياریرا   نایب  تیمأمور  نیـش رـس

 .در نظر گرفتند ICT و انتخاب راه حل مناسب در حوزه  حیصح يریگ  میدر تصم  انیمشتر

اسـ   قاتیبا مطالعات و تحق  ما تمر و حـس اد یاجتماع  راتییبه تغ  تیمـس تر  يازهایهمواره برن  ياقتـص   انمان یمـش
مشـاوران و کارشـناسـان حوزه   نیاز مجرب تر  يریمناسـب جهت بهره گ  يبسـتر  جادیو با ا  میتمرکز کرده ا

 .میارائه ده  تیفیک  نیترخدمات را با باال  نیتا بهتر میاطالعات و ارتباطات همواره در تالش هست  يفناور

ــ   نیجهت تحقق ا در ــع یمهم ابتدا به بررسـ ــازمانها پرداخته و اطالعات الزم در مورد   تیوضـ موجود در سـ
  ي ها ـستمیسـ   یفعل  تیدت و بلند مدت را کـسب کرده و وـضعو چـشم انداز ـسازمانها ، اهداف کوتاه م  تیمأمور

بخـشها مورد   ریبا ـسا  ار IT تطابق بخش  زانی. ـسپس ممیینما  یم یآنها را بررسـ   يو ـسخت افزار  ينرم افزار
  ادهیو پ  یطراح ICT راه حل ها را در قالب طرح جامع  نیقرار داده و بر اســـاس آن بهتر  يو بازنگر لیتحل
 .میکن یم  يساز

 

 نا یب  کیانفورمات  نیانداز مشاور چشم

 
اطالعات و   يفناور  يراهکارها  نیکشـــور با ارائه بهتر ICT بودن در صـــنعت  شـــتازیما پ  يفکر  يدورنما

 .باشد یو رشد متداوم م  تیفیک  ،يداریارتباطات و در جهت حفظ پا

 

 نا یب ک یانفورمات نیمشاور تیمأمور
سازمانها در جهت بهبود   ران ی اطالعات و ارتباطات به مد ي فناور يما فراهم کردن راه حل ها تیمأمور 

 .باشد یم ي ر یپذ سکیو کاهش ر  ،یرقابت تی و مز يارزش تجار  جادی ا  ،یسازمان يعملکرد ها

 



 نا یب ک یانفورمات نی مشاور یارزش  نظام

 

 :استوار است ریز يبر باورها  نا یب  یارزش نظام

 باال تیفیک تیحال رعا  نیاعتقاد به سرعت در انجام تعهدات و در ع: تیفیک

 تیبه دانش روز در حوزه فعال یابی: تالش جهت ممتاز بودن و دستيرهبر

 سازمان يبخشها  هیانسجام در کل جادی: تالش جهت ایکپارچگی

 نفعانیذ هیکل تیکسب رضا  ي: اعتقاد به منفعت متقابل در کار و تالش برايهمکار

 شرکت يها  تیمتنوع در حوزه فعال يسها یارائه سرو ي: تالش برایطلب تنوع

ــتر ــدار يمش ــتريم ــا مش ــورد ب ــداقت در برخ ــم، و ص ــردار، نظ ــالق، ک ــه اخ ــه ب و  انی: توج
 همکاران

 به تعهدات يبندی: پا یده پاسخ

  : خود متعهد است به يدر انجام پروژه ها  نا یب کیانفورمات  نیمشاور

 ا یمتن باز و پو يها  يتکنولوژ نیدتریاز جد يریگ بهره .1
ــ جد يریبکــارگ .2  يموتــور هــا  يبــرا يســاز نــهیبه يراه کــار هــا  نیو مناســب تــر نیدتری

 جستجو
ــ کارفرمــا و تحو نــدهیســامانه، بــه نما  يو کــاربر يکامــل راهبــر آمــوزش .3 آن در قالــب  لی

 دئویو
 به کارفرما  یتیریو مد یزبانیکامل اطالعات م لیتحو .4
ــ ســـاعت شـــبانه روز، از طر 24) هفـــت روز هفتـــه و 24/7( یبانیپشـــت .5 ــا  قیـ  يراه هـ

 )یبانیو سامانه پشت امکیتلفن، تلفن همراه، پ ل،یمیا   ( .یارتباط



ــوزش .6 ــ عمل آم ــات بازار یاتی ــ نک ــ  یابی ــه معرف ــک ب ــ فعال یو کم ــا  تی ــا در فض  يکارفرم
 .يمجاز

 کپارچه یمرتبط با هم و به صورت  يها  سی محصوالت و سرو ارائه .7
8. CMS – CRM – LMS – Webinar – Mobile App – SEO 
 .از عقد قرارداد شیانجام کار پ يندها یکامل پروژه و فرآ  لیتحل  .9

  نیزمان و با باالتر نیکامل پروژه در کوتاه تر لیآموزش و تحو ،يساز یسفارش اجرا، .10
 . دقت

 .يمشتر يازها ین  يباال در اجرا يریانعطاف پذ قدرت .11
 اجرا و تیبا قابل یالملل نیب يپسند بودن محصوالت، منطبق بر استاندارد ها  کاربر .12

 تبلت، دسکتاپ)  ل،یمختلف(موبا  ي عامل ها و دستگاه ها  ستمیس یدر تمام شینما 
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