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 الکترونیک خذمات توسعه و اطالعات عملکرد واحذفناوریو افتخارات 

 

  8931ًسة تاالتزیي اهتیاس  در جطٌَارُ ضْیذ رجایی  در سال  

 8933استاى  درسال كاؾالب ٍ اب درضزًت راُ اًذاسی ٍب سایت جذیذ 

 8933ل ادرضزًت اب ٍ كاؾالب استاى در سدریاكت ًواد اػتواد الٌتزًٍیٌی  

 ایجاد درگاُ جذیذ تزرٍی ٍب سایت هطتزًیي  

 8933در سال  اداری اتَهاسیَى سیستن در رٍستایی آتلای پزسٌل تزای دستزسیسكح   ایجاد 

 حَسُ ًارّای ضذى اؾاكِ تِ تَجِ تا 811 ساهاًِ الخػَظ ػلی ضزًت ّا ساهاًِ ًلیِ اس ٍهت توام پطتیثاًی 

 رٍستاّا ٍ ضْزّا سكح در هطتزًیي

 8933در سال  رٍستایی آتلای ساختواى ٍ ستاد هاتیي رادیَیی ارتثاـ لیٌي ایجاد 

 ussd پیاهي،ًذ قزین اس هختلق رٍضْای تا ؿیزحؿَری غَرت تِ هطتزًیي حَسُ گاًِ 12 خذهات ارائِ 

 ... ٍ پَرتال تِ ،هزاجؼِ

 .تار اٍلیي تزای اتلاهات سَای ًارّایی در 811 ساهاًِ تٌارگیزی 

 ًٌتَر هطٌی ضارهام*اضتزاى ضوارُ*2 ًذ قزین اس هػزكی ًٌتَر ضوارُ اػالم ایجاد اهٌاى 

 تِ هٌظَر اهي ساسی پَرتال ٍ سیزپَرتال ّای ضزًت  SSLاجزایی ضذى ٍ اخذ گَاّیٌاهِ پزٍتٌل  

 در ًل استاى ( تا تٌظین سكَح دستزسی آیٌي) جذیذ راُ اًذاسی، استوزار ٍ آهَسش اتَهاسیَى اداری 

 اجزای قزح هویشی تجْیشات ًاهپیَتزی ضزًت توٌظَر ضٌاسایی تجْیشات  ٍ تْیِ ضٌاسٌاهِ  

 سخت اكشاری ٍ  ًزم اكشاری

راُ اًذاسی هیل سزٍر اختػاغی ضزًت ٍ جلَگیزی اس ارسال هٌاتثات اداری تَسف ایویل ّای خارجی اس  

 ٍ ... yahoo  ٍgmailهثیل 

 قزاحی َّلَگزام كٌاٍری اقالػات توٌظَر پلوپ تجْیشات ًاهپیَتزی 

 ضٌاسایی ٍ تْیِ آًتی ٍیزٍس الیسٌس دار تزای سیستوْای كاهذ آًتی ٍیزٍس اهَرات تاتؼِ 

 تِ هٌظَر غزكِ جَیی ٍ هذیزیت تْتز هٌاتغ )ًاؿذ، پزیٌتز، سزٍیس ٍ ...( Print Serverاُ اًذاسی ر 
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 َر ًٌتزل سیستوْا ٍ اجزای سیاستْای ٍ تخطٌاهِ ّای اتالؿی ظراُ اًذاسی اًتیَ دایزًتَری توٌ 

قزین ّواٌّگی تا هزًش آپا تاستیٌی سیستوْای تلِ هتزی خزم آتاد ٍ پلذختز ٍ تزًاهِ ریشی تزای ارتواء اهٌیت اس  

 داًطگاُ ضیزاس هَرد تائیذ هزًش حزاست ٍسارت ًیزٍ

 توٌظَر– 30m تِ 5mاجزای ضثٌِ سیزساخت كیثز ًَری درًلیِ اهَرات ٍ ارتواءپٌْای تاًذ ضثٌِ اس 

 ٍ ّوچٌیي ارتوای )در حال اًجام(IT دكتز ّواٌّگی تا ضْزًٍذاى تِ دّی خذهات ًیلیت ٍ اهٌیت ارتواء

 2m تِ 1m اس هٌْذسی ضزًت تا ارتثاقی خف تاًذ پٌْای

 https ًوَدى ًلیِ ساهاًِ ّای تحت ٍب ضزًت توٌظَر ارتواء اهٌیت 

 هطتزًیي هذارى الٌتزًٍیٌی استؼالم جْت ساهاًِ ایجاد 

 سزٍر اتام (UPS) اؾكزاری تزم سیستن رساًی تزٍس ٍ ّا تاتزی تؼَیؽ 

 ضزًت خَرضیذی تزم قزین اس ضزًت ضثٌِ اغلی سَئیچ تزای پایذار تزم تأهیي 

 اهَرات ًلیِ در ٍ تؼَیؽ ًٌتَر اًطؼاب ًػة هَتایلی application اًذاسی راُ 

 Convert ّشیٌِ تذٍى ًَرآتاد آتلای اس اضتزاى 9500 حذٍد 

 تاتؼِ اهَرات ًلیِ ًوطِ آٍری جوغ 

 81هگا تیت تز ثاًیِ تا راُ اًذاسی تستز كیثز ًَری در تؼذاد   91تِ  6ارتواء پٌْای تاًذ ضثٌِ ضزًت اس  

 ًوكِ اس تاسیسات ٍ اهاًي ضزًت توٌظَر تسْیل ارتثاـ ٍ رؾایتوٌذی هطتزًیي ٍ ّوٌاراى

 ایجاد لیٌي ارتثاـ رادیَیی هاتیي ستاد ٍ ساختواى آتلای رٍستایی 

ٍ اهَرات تاتؼِ تِ غَرت  تزگشاری جلسات تا ضزًت هٌْذسی، ستاد ًزًٍا استاًذاری، تَدجِ 

 ٍیذئًٌَلزاًس

اًتوال سزٍرّای جاری، ػوزاًی ٍ هطتزًیي تا ّواٌّگی ضزًت هٌْذسی آتلای ًطَر پس اس پزٍسِ  

 یٌپارچِ ساسی

 هَهت  ADSLتز رٍی تستز  ٍ رٍهطٌاى  تزهزاری ارتثاـ ساختواى رٍستایی اهَر آتلای چگٌی 

 convert ییهطتزًیي آتلای رٍستا سزٍر  اقالػات 

 رٍستایی ٍ ضْزی پزسٌلتَسؼِ تستز ضثٌِ ای ساختواى ّای اداری تا تَجِ تِ جاتجایی  

 اجزای تزًاهِ خَداظْاری هزائت ًٌتَرّای هطتزًیي تَسف ساهاًِ پیاهٌی 



3 
 

، 8111اهٌاى پزداخت الٌتزًٍیٌی هثَؼ آب تْا ٍ حن اًطؼاب تا رٍضْای هختلق اس هثیل ساهاًِ  

 ٍ .... ussd درگاّْای الٌتزًٍیٌی، ًذّای

دٍ كزًاًسِ تِ ارسش تالؾ تز ّطتػذ  GPSتاسگطایی ٍ تجذیذ هٌاهػِ خزیذ ّطت دستگاُ ًین ست  

 هیلیَى تَهاى

  webGISتزٍسرساًی ًوطِ ػزغِ ضْز خزم آتاد در ساهاًِ  

 پزیٌت ًوطِ ضْزّای خزم آتاد ٍ الطتز تِ هٌظَر اتوام پزٍسِ تزداضت ًذ اهالى هطتزًیي 

 هختلق ضزًت اس قزین اهَرات تاتؼِ GISرساًی الیِ ّای ضزٍع پزٍسِ تزٍس 

 8933اداری در سال  اتَهاسیَى در جذیذ ّای اتالؽ غذٍر تا ّوشهاى پزسٌل سوت تـییز 

 ارسال پیاهٌی غَرتحساب هطتزًیي در ایام ًزًٍا 

 جْت پاسخگَیی تِ خذهات حَسُ هطتزًیي تزای اٍلیي تار 811استلادُ اس ساهاًِ  

 هٌظَر پیادُ ساسی ٍ َّضوٌذ ًوَدى پزٍسِ اغالحات هثَؼ هطتزًیي )در هزاحل اتوام ًار(پیگیزی تِ  

 (ًار اتوام هزاحل در) تاًٌزی آب تَسیغ َّضوٌذ سیستن ساسی پیادُ ٍ پیگیزی 

 استاى ًل در( آیٌي)جذیذ اداری اتَهاسیَى آهَسش ٍ استوزار اًذاسی، راُ 

 دستَرالؼول تا هكاتن ٍب تحت ّای ساهاًِ ًلیِ ٍ ایٌتزًتی درگاُ  ساسی اهي هٌظَر تِ SSL پزٍتٌل اجزای 

 ًطَر كاؾالب ٍ آب هٌْذسی ضزًت اتالؿی ّای

 تی آی دكتز هزاردادّای ٍؾؼیت ساهاًذّی 

 سیواكا اكشار ًزم ػوذُ هطٌالت حل 

 تار اٍلیي تزای GIS ًویتِ تطٌیل 

 دٍرٍد ٍ پلذختز ًَرآتاد، الطتز، آتاد، خزم در هطتزًیي اقالػات تزداضت ضزٍع 

 هطتزًیي هثَؼ تارًذ ٍ تَسیغ هزائت، ًوطِ هطٌالت ركغ 

  ضزًت پَرتال قزین اس هطتزًیي تِ رساًی اقالع 

 ّوٌاراى ًلیِ تزای دٍرًاری ایجاد اهٌاى  

 ).. هزائتَ هأهَریي ایٌتزًت ٍ هٌالوِ ّشیٌِ ًاّص – اهٌیت ارتواء :هشایا( APN هزارداد اًؼواد 

 هذًَر ایام در ٍهت توام پطتیثاًی توٌظَر IT دكتز پزسٌل تٌذی ضیلت 
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 آتلای اهَر ٍ ستاد اداری ّای ساختواى در پزسٌل جاتجایی تِ تَجِ تا ًیاس هَرد ًَدّای ًزدى اؾاكِ 

 آتاد خزم

 اداری اتَهاسیَى جولِ اس هختلق قزم اس اهٌیتی پَستزّای هالة در IT اهٌیت هَارد آهَسش 

 31هزداد در nod32 ver 7.1.2053.0 ٍرصى آخزیي تا سیستوْا ًلیِ ٍیزٍس آًتی رساًی تزٍس 

 هحزهاًِ اهَر ٍ حزاست دكتز اس هجَس اخذ تذٍى ًاهپیَتزی تجْیشات خزٍج ٍ ٍرٍد اس جلَگیزی 

  پیاهٌی غَرت تِ تْاء آب غَرتحساب ارسال 

هذیزیت ػولیات ّوزاُ . تا ّوٌاری ضزًت هخاتزات  ٍ راُ اًذاسی ساهاًِ  811هتوزًش ًزدى ٍ تجْیش هزًش  

 32سال 

 32. سال يیهطتزً یتللٌ یپزداخت ّا ِیجْت هتوزًش ًوَدى ًل 8111ساهاًِ  یٍ  راُ اًذاس ذیخز 

  

 32. سال ضزًت يیتِ هطتزً یاهٌیپ یاقالع رساً ستنیس یًزم اكشار هٌلا تِ هٌظَر راُ اًذاس یٍ راُ اًذاس ذیخز 

ُ جْت تْز  يیتِ هؼاًٍت هطتزً لیتحَ  هثَؼ تَسیغ هزائت ًٌتَر  ٍ یًزم اكشار َّضوٌذساس یٍ قزاح ِیتْ 

 31ی . سال تزدار

 یضزًت هٌْذس یاس سَ یاتالؿ یهكاتن تا استاًذاردّا يیپَرتال هطتزً يیخذهات الٌتزًٍ شیه یراُ اًذاس 

 31. سال آب ٍ كاؾالب ًطَر

 31سال  دكتز حزاست یتیاهٌ یّا ِیهكاتن اتالؿ  تیدر سكح  ضزًت در جْت ارتوا سكح اهٌ vlaningپزٍصُ   

 ی.تزدارُ جْت  تْز  یلیتِ دكتز ًٌتزل ً لیآب ٍ تحَ یًوًَِ تزدار یًزم اكشار َّضوٌذ ساس یٍ قزاح ِیتْ 

 36سال 

هَرد  یساهاًِ ّا تیلیً صیجْت اكشا یتا ضزًت هٌْذس یتاًذ خف ارتثاق یپٌْا  یدرغذ811 یارتوا 

 36سال  .استلادُ

سكح ضزًت هكاتن  یّا ستنیس يیآكال یًزدى تزٍسرساً شُیتِ هٌظَر هٌاً WSUSسزٍر  یٍ راُ اًذاسًػة  

 36سال  . ISMSتا استاًذارد 

 36ی. سال جْت تْزتزدار يیتِ هؼاًٍت هطتزً لیٍ تحَ زهجاسیًزم اكشار اًطؼاتات ؿ یٍ  راُ اًذاس یقزاح 

ٍ  یجلسات تَدجِ ٍاحذّا ٍ هجوغ ػوَه ِیًل یًٌلزاًس ٍ تزگشار ذئَیٍ ستنیٍ هتوزًش ًوَدى س یساهاًذّ 

 39. سال يیآب ٍ كاؾالب ًطَر تػَرت ًاهال آًال ی... تا ضزًت هٌْذس
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 39. سال اهَرات ِیدر ًلًٌتَر  تؼَیؽ ٍ ًػة اًطؼاب  یلیتزًاهِ هَتا یراُ اًذاس 

 39. سال ٍ ثثت اقالػات تواس آًْا در ساهاًِ يیهثَؼ هطتزً یاهٌیپ ستنیس یٌیٍ تاست یساهاًذّ 

ی. سال جْت تْزتزدار يیتِ هؼاًٍت هطتزً لیاًطؼاتات آب ٍ كاؾالب ٍ تحَ یشیًزم اكشار هو یٍ قزاح ِیتْ 

39 

 39. سال در سكح استاى یًَر ثزیك یتستز ارتثاق یػوذ هزارداد تا ضزًت هخاتزات جْت راُ اًذاس 

ْز خزم آتاد ٍ ایجاد تاًي اقالػات جـزاكیایی ضثٌِ آب ضْز خزم آتاد در تزداضت ریش اقالػات ضثٌِ آب ض 

 32الیِ ّای هختلق. سال 

 31تزداضت ریش اقالػات ضثٌِ جوغ آٍری كاؾالب ضْز خزم آتاد . سال  

 31ایجاد تاًي اقالػات جـزاكیایی ضثٌِ جوغ آٍری كاؾالب ضْز خزم آتاد در الیِ ّای هختلق. سال  

 36ی. سال هٌاً یتار ٍ ضزٍع  تزداضت دادُ ّا يیاٍل یتزا در سكح استاى GISًزم اكشار ٍ استوزار  ذیخز 

 36پیادُ ساسی اقالػات پایِ ًلیِ ضْزّای استاى تز رٍی ساهاًِ ٍ تٌویل الیِ ّا. سال  

 39تزٍس رساًی تؼذادی اس الیِ ّای هَجَد اس جولِ الیِ هطتزًیي. سال  

استاًذارد ّای اتالؿی جْت تارگذاری در ساهاًِ آتی ٍاحذ ضزًت هٌْذسی جوغ آٍری اقالػات تز اساس  

 31آتلای ًطَر. سال 

پیگیزی تزداضت اقالػات الیِ اهالى ضزًت تا ّوٌاری دكتز حوَهی توٌظَر تارگذاری در ساهاًِ اهالى  

 31آتلای ًطَر . سال 

 تَدجِ جلسات هثیل اس اداری جلسات تزگشاری جْت 8931 سال در ًٌلزاًس ٍیذئَ سیستن اًذاسی راُ ٍ ًػة 

   آًالیي تػَرت ًطَر كاؾالب ٍ آب هٌْذسی ضزًت تا...  ٍ ػوَهی هجوغ ،

 پٌْای ارتواء ٍ رؾایتوٌذی اكشایص توٌظَر ًَری كیثز ارتثاقی تستز اجزای ٍ هخاتزات ضزًت تا  هزارداد ػوذ 

 استاى سكح در ضثٌِ تاًذ

ضتیثاى اس ًلیِ اقالػات حیاتی ÷تِ هٌظَرتْیِ ًسخِ ّای  tape drive ٍ mycludخزیذ ؛ًػة ٍ راّاًذاسی  

 هكاتن تا اتالؿیِ ّای دكتز پذاكٌذ ؿیز ػاهل

ُ جْت تْز يیتِ هؼاًٍت هطتزً لیاًطؼاتات آب ٍ كاؾالب ٍ تحَ یشیًزم اكشار هو یٍ قزاح ِیتْ 

 یتزدار

 در سكح استاى یرًَ ثزیك یتستز ارتثاق یػوذ هزارداد تا ضزًت هخاتزات جْت راُ اًذاس 
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 بزيس رساوی تعدادی اس الیٍ َای مًجًد اس جملٍ الیٍ مشتزکیه 

 اجزای طزح کالستزیىگ دیتاسىتز در جُت مدیزیت بُتز سزيرَا 

 81هگا تیت تز ثاًیِ تا راُ اًذاسی تستز كیثز ًَری در تؼذاد   91تِ  6ارتواء پٌْای تاًذ ضثٌِ ضزًت اس  

 ًوكِ اس تاسیسات ٍ اهاًي ضزًت توٌظَر تسْیل ارتثاـ ٍ رؾایتوٌذی هطتزًیي ٍ ّوٌاراى

بزيس رساوی سیستم ارتباط راٌ دير اس طزیق بزيسرساوی سزير اسکایپ ساسماوی بزای ارتباطات شزکت  

 ت حذف جلسات حضًریمُىدسی ي سایز ساسمان َا در جُ

 یساهاًِ ّا تیلیً صیجْت اكشا 10Mتِ  2Mاس  یتا ضزًت هٌْذس یتاًذ خف ارتثاق یپٌْا یارتوا 

 هَرد استلادُ

در سهیٌِ حذف هثَؼ ًاؿذی ٍ ارسال هثَؼ آب تْا اس قزین پیاهي تِ لا گًزم اكشار ه تَسؼِ 

 هطتزًیي

گاوٍ بٍ صًرت غیز حضًری  42بزيسرساوی ي تکمیل میش خدمات مشتزکیه در جُت ارائٍ خدمات  

 آب ٍ كاؾالب ًطَر یضزًت هٌْذس یاس سَ یاتالؿ یهكاتن تا استاًذاردّا

پیگیزی بزداشت اطالعات الیٍ امالک شزکت با َمکاری دفتز حقًقی بمىظًر بارگذاری در ساماوٍ  

 امالک آبفای کشًر

رتال جذیذ ضزًت پس اسیٌپارچِ ساسی پَرتال ّای ضزًت ّای آب ٍ كاؾالب ضْزی ٍ قزاحی پَ 

 رٍستایی در هالة پَستِ جذیذ ٍ تزٍسرساًی هحتَا

یٌپارچِ ساسی دیتاسٌتزّای ضزًت ّای آب ٍ كاؾالب ضْزی ٍ رٍستایی ٍ ساهاًذّی سزٍرّای آتلا  

هطتزًیي ٍ ... ( تا ّواٌّگی ضزًت  رٍستایی در سزیغ تزیي سهاى هوٌي )سزٍرّای جاری، ػوزاًی ٍ

 هٌْذسی آتلای ًطَر

 ساهاًذّی هلل ّای سخت اكشاری ًلیِ سزٍرّای دارای هلل سخت اكشاری در تستز ضثٌِ 

دستگاُ ٍرٍد ٍ خزٍج تطخیع چْزُ در 82تزٍسرساًی ًزم اكشار حؿَر ٍ ؿیاب ،خزیذ ٍ ًػة تؼذاد  

 اًتطار ٍیزٍس ًزًٍاراستای تخطٌاهِ ٍسارت ًیزٍ در خػَظ جلَگیزی اس 

 ًاًَرت اقالػات هطتزًیي رٍستایی تز رٍی دیتاتیس ّای ضْزی 

تزهزاری لیٌي ارتثاقی ًلیِ ی ساختواى ّای اداری رٍستایی هذین تا تستز آتلای ضْزی اس قزین رادیَ  

 ٍ كیثز ًَری
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 پیگیزی ٍ پیادُ ساسی سیستن َّضوٌذ تَسیغ آب تاًٌزی )در هزاحل اتوام ًار( 

 تز ضثٌِ ای ساختواى ّای اداری تا تَجِ تِ جاتجایی ًیزٍّای رٍستایی ٍ ضْزیتَسؼِ تس 

 پیادُ ساسی ٍ َّضوٌذ ًوَدى پزٍسِ اغالحات هثَؼ هطتزًیي  

 درج ًذ اضتزاى هطتزًیي تز رٍی الیِ ی پارسل ػزغِ 

 ّا اس پیواًٌاراى ٍ هطاٍراى) جْت تحَیل كایل هٌاسة( تْیِ كلَچارت تحَیل ًوطِ 

 GISاغالح كزم تاییذ استیلت ٍ  

 واًٌاراى هكاتن تا استاًذارد اتالؿی ضزًت هٌْذسیاجزا ضذُ تَسف پی GISتزرسی ًوطِ ّای  

 ّا در اهَرات ٍ هؼاًٍت GISساسهاًذّی راتكیي  

 WEB GISكوزُ ًارگاُ آهَسضی ًحَُ استلادُ اس ًزم اكشار 9تزگشاری  

 تزای هطتزًیي اضتزاى ٍ تللي ضوارُ آٍری جوغ توٌظَر استاى سكح ّوزاُ ّای تللي ًلیِ تِ پیاهي ارسال 

 پیاهٌی غَرتحساب ارسال
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