
	

  



	

 معرفی شرکت
 

توسعه اطالعات مبتنی بر نوآوری و دانش کلماتی است که این روزها بیشتر به گوشمان می خورد. 
عصر اطالعات نیازمند نوآوری و دانش افزایی است. شرکت تامند بر پایه این هدف توسط نیروهای 
جوان و پر انرژی خود تأسیس شد تا با تجربه چندین ساله مدیران و کارشناسان خود در این عرصه 

 گامی در این راستا بردارد.
 

 
 

های  کاربردی  و خدماتی می ما در تامند به صــــنعت نرم افزار و فناوری اطالعات به عنوان ســــرویس
و تجربه کاربری بیش از پیش اهمیت می  نگریم و در طراحی و توســــــعه نرم افزارها به کاربردپذیری

كردن ســرویســها، تاکید بر آموزش، ایجاد تخصــصــهای ویژه در بخش ســرمایه های  یتخصــصــدهیم. 
انســـانی برای هر صـــنعت و به دنبال آن، تمرکز بر صـــنعت محوری ســـیســـتمها، از مهمترین فعالیت 

 .بوده که به توسعه کار تامند در این زمان کوتاه کمک کرده است هایی
 

  



	

 

 ها و محصوالتحوزه فعالیت
 

 های مبتنی بر وبحوزه سیستم •
 مدیریت کارگزاری و دفاتر نمایندگان صنعت بیمهسرویس  •

 سازمان نظام مهندسیاتوماسیون اداری  •

 وب پورتال اطالع رسانی و دانشگاهی •

 اصالت کاال سامانه کنترل و احراز •

 

 های اطالعات مدیریتیسیستم حوزه •
های مالی، لجســـتیک، شـــامل حوزه ISO/TSمنطبق با اتوماســـیون یکپارچه صـــنعتی  •

 منابع انسانی، فروش و بازرگانی، تضمین کیفیت

 

 های مالی و بازرگانیحوزه سیستم •
 تایید شده توسط اداره کل دارایی نرم افزار جامع حوزه حسابداری مالی •

 

 های مبتنی بر موبایلحوزه برنامه •
 های کاربردیطراحی و توسعه برنامه •

 های اختصاصی طراحی و توسعه بازی •

 

 های آرشیو الکترونیکیحوزه سیستم •
 نرم افزار آرشیوالکترونیکی •

 دسترسی به اسناد و مشاهده آٰرشیو مبتنی بر وب •

 



	

 هامشتریان و پروژه
 

 اطالعات های ســـیســـتم صـــنعتی، اتوماســـیون آرشـــیوالکترونیکی، های شـــاخه در تامند محصـــوالت
 وب بر مبتنی کاربردی های برنامه و خدماتی و رسانی اطالع های پورتال و  مالی های حوزه مدیریت،

 .باشند می برداری بهره و استفاده مورد کشور سطح در
 

 برخی از مشتریان
 

 شرقی آذربایجان استان بودجه و برنامه کل اداره •

 شرقی آذربایجان استان مخابرات کل اداره •

 آذربایجانشرقیساختمان مهندسی نظام ازمانس •

 شرقی آذربایجاناداره کل امور عشایر استان  •

 شرقی آذربایجان استان مالیاتی امور کل اداره •

 غربی آذربایجان استان امورمالیتی کل اداره •

 زنجان استان مالیاتی امور کل اداره •

 قزوین استان امورمالیتی کل اداره •

 خوزستان استان امورمالیتی کل اداره •

 

 

 فناوری اطالعات شهرداری تهران •

 سامان بانک پرداخت تدبیرگران •

 تبریز شهرداری عمران سازمان آزمایشگاه •

 شرکت همراه اول استان آذربایجان شرقی •

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه •

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه •

 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه •

 زابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه •

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایرانشهر •

 

 



	

 اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان •

 انزلی بندر آزاد منطقه گمرک کل اداره •

 انزلی بندر آزاد منطقه حراست •

 همدان پزشکی علوم دانشگاه •

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه •

 کرمان باهنر دانشگاه •

 بیمارستان حکیمان نور •

 ماکارون شیار غذایی صنایع •

 اتحادیه تولیدکنندگان تابلوفرش ایران •

 موسسه خیریه نوبر تبریز •

 موسسه خیریه تسکین •

 شرکت بلبرینگ سازی ایران •

 ایران تراکتورسازی گری ریخته شرکت •

 امیرنیاتولیدی و صنعتی  شرکت •

 شرکت تولیدی درب معتقد •

 کولیسصنعتی  شرکت •

 امین دلتا صنعتی شرکت •

 سپهر کیان آریا شرکت •

 تبریز پودر متالوژیشرکت  •

 شهریار المللی بین هتل •

 آنو مشاور مهندسین شرکت •

 شرکت ارتباطات پویای ژرف نگر •

 
 
 

  



	

 پشتیبانی، آموزش و استقرار
 

 استقرار
 

 از بیش حاصـــــــل که مســـــــتندات و ابزارها فنون، ها، رویه از مدون های مجموع با میکنیم تالش ما
 هرهب است، جهانی موفق مدلهای بررسی و مطالعه و مشتریان با مستمر و مستقیم کار سال چندین

 ای یژهو تمرکز رو این از. برسانیم ممکن حد باالترین به میکنیم عرضه که محصوالتی از را شما وری
 جانبی های هزینه و زمان از کاســـتن با میکوشـــیم و ایم داشـــته خود محصـــوالت اســـتقرار فرایند بر

 .میكن نیتضم ستمها،یس یساز ادهیپ در را شما تیموفق سیستمها، اندازی راه و سازی پیاده
 

 و پشتیبانی آموزش
 

 که میدهد امکان شــما به دیده آموزش و ماهر کاربرانی داشــتن. اســت وری بهره آغاز نقطه آموزش،
ــــــــــامند محصـــوالت خرید در خود گذاری ســـرمایه از را ســـود بیشـــترین  از بهتری شـــناخت و ببرید تـ

 .آورید دست به نیازها این به پاسخگویی چگونگی و خود نیازهای
 ریانمشــت با ما پایدار ارتباطی پل و محصــوالت حیات چرخه اصــلی مراحل از یکی پشــتیبانی خدمات
 زا شــــــما کاملتر اســــــتفاده برای را الزم شــــــرایط ابهامات، و مشــــــکالت رفع با کنیممی تالش. اســــــت

ـــــامند افزاری نرم امکانات و راهکارها ـــــامند خدمات. کنیم فراهم تـ  و آموزش استقرار، حوزه سه در تـ
 .میشود ارائه پشتیبانی


