
 

 

   

 توسعه اندیشه خبره تهران

 معرفی خُبره
 لیست مختصر توانمندي ها  و تجارب

شرح مختصري از توانمندي ها و تجارب فناوري خبره در زمینه سیستم 
و ارتباطات بمنظور آشنایی با حوزه هاي  هاي نرم افزاري ، امنیت ، شبکه

 کاري شرکت و ایجاد همکاري هاي هوشمندانه.



 توسعه اندیشه خبره تهران لیست مختصر توانمندي ها  و تجارب
 
 

 شناسنامه سند

 معرفی خُبره نام پروژه

 لیست مختصر توانمندي ها  و تجارب عنوان مستند

 گزارش جامع کارفرما

 - شماره مستند

 1,6 نسخه

 معرفی-گزارشات دسته بندي

 - محل نگه داري

 08/06/2017 تاریخ تهیه

 4 تعداد کل صفحات
 

 

 سابقه سند
تهیه کننده   توصیف نسخه تاریخ

 (سمت)
تایید کننده  

 (سمت)
 امضا

  - عماد باقري تهیه قالب اولیه و محتوا 1 1394/05/08

 بروز رسانی 1,1 23/08/1394
ساسان 
 رمضانپور

  محسن محمودي

  - عماد باقري اعمال تغییر فرمت کلی مستندات 1,3 03/12/1394

 بروز رسانی 1,4 18/01/1395
ساسان 
 رمضانپور

-  

 عماد باقري بروز رسانی 1,5 10/05/1395
دکتر حسین 

 محمودي
 

  - کاوه سلطانی بروز رسانی 1,6 29/07/1395

08/06/2017 
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 افزودن اطالعات 1,7 13/02/1396
سهند نقیب 

 هاشمی
  محسن محمودي

 سیستم هاي نرم افزاري

 هاي دولتی راهکار •

o مدیریت هوشمند سازمان ها و ادارات دولتی به صورت الکترونیک 
o ایجاد بستره ارتباطی میان سازمانی براي سامانه هاي نرم افزاري 

 هاي سازمانی راهکار •
o ) طراحی و پیاده سازي پایگاه داده هاي بزرگBig data( 
o پردازش داده ها. ایجاد گزارش هاي هدفمند و راهنماي مسیر داده کاوي و 
o بهینه سازي و بازسازي سیستم هاي فعلی 
o طراحی، پیاده سازي، نگه داري سیستم ها و اتوماسیون هاي بزرگ 
o راه اندازي پرتال هاي بزرگ، شخصی سازي آن و مدیریت محتوا 
o )سیستم مدیریت رویه کارBPMS( 
o اري ( طراحی، توسعه، نگه داري) مدیریت سیستم هاي نرم افز 
o شبیه سازي شرایط مختلف و تست نرم افزار 
o  طراحی و پیاده سازيCRM براي سازمان 
o مدیریت چرخه حیات سیستم 
o  افزایش کیفیت سازمان به وسیلهITIL 
o  هاي مختلف در بستر نرم  راهکاربهینه سازي کیفیت عملکرد سازمانی با ارائه

 ExpertERPافزاري 

 هاي شهري راهکار •
o توسعه اینترنت اشیا و ارتباطات آن 
o  ،طراحی سیستم هاي گسسته و توزیع یافته (مدیریت ترافیک، کنترل ازدحام مردمی

 راهبري، پیام رسانی وضعیت به صورت منطقه اي و...)
o طراحی و توسعه سیستم ها بر بستر دستگاه هاي متحرك 
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o تور(طرح هاي خدمات شهري با استفاده از امکانات اپراUSSD, Internet, 
 ). خدمات عمومی (تاکسی، بلیط و ...)، خدمات شهرداري، مدیریت ناوگان و ...…

 امنیت

 آموزش •

o تهیه دستورالعملهاي امنیتی 
o ارائه سمینارها، کنفرانس ها و دوره هاي آموزشی 
o تحقیق و پژوهش کاربردي، متناسب با نیازمندیهاي استان 
o در حوزه امنیت و هک تربیت و شناسایی کارشناسان زبده 
o  ،استانداردسازي و ارائه گواهی براي مولفه هاي مختلف امنیت اعم از نرم افزار

 سخت افزار و شبکه
o ارائه راهکارهاي عملیاتی امنیت 

 نرم افزار •
o بررسی امنیتی نرم افزار 
o  توسعه و ارائهWeb Application Firewall(WAF) 
o ) پیاده سازي قفل هاي نرم افزاريkey,…( 
o  پیاده سازيOTP 
o توسعه امنیتی نرم افزار ها 
o راهکار هاي امن سازي نرم افزاري 
o Penetration Test 

 سخت افزار •
o Firewall 
o UTM 
o Security Hardware key 
o Secure Network Appliance 
o رمز نگاري انتقال اطالعات به صورت سخت افزاري 
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 شبکه و ارتباطات

  تلکام •
o انواع اندازي راه و نصبBTS (Nokia, Ericsson, Siemens, 

Huawei) 
o پوشش بهبود هاي پروژه تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی 

 )IBS( ها ساختمان داخل در همراه تلفن
o پوشش بهبود هاي پروژه تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی 

 )ریپیتر( ها ساختمان داخل در همراه تلفن
o هاي پروژه تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی Data 

Offloading 
o موبایل هاي سایت امور کلیه انجام  : 

 مالک با توافقات انجام و سایت یابی مکان )SA( 
 ایستا خود و مهاري هاي دکل پل، منو هاي دکل انواع نصب  
 ها دکل روي بر آنتن نصب و فیدرکشی عملیات انجام )TI( 
 ها سایت به مربوط تجهیزات کلیه اندازي راه و نصب )outdoor( 
 میدانی هاي تست 

 کامپیوتري هاي شبکه •
o سنتر دیتا تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی 
o سرور اتاق 
o نوري فیبر هاي پروژه تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی 
o کابلی هاي شبکه تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی 
o وایرلس هاي شبکه تجهیزات تامین و نگهداري ، اندازي راه ، نصب ، طراحی 

 
 

  
لیست مختصر توانمندي ها  و تجارب   -   معرفی خُبره  4صفحه  

 
 


	شناسنامه سند
	سابقه سند
	سیستم های نرم افزاری
	 راهکار های دولتی
	 راهکار های سازمانی
	 راهکار های شهری

	امنیت
	 آموزش
	 نرم افزار
	 سخت افزار

	شبکه و ارتباطات
	 تلکام
	 شبکه های کامپیوتری


