
   

 

  

 ایرانیان   تدبیرنگر سریر 



 
 

2 

 

  

 3 ...................................................................................... اطالعات شرکت

 3 ......................................................................................... درباره شرکت

 4 ........................................................................................ اهداف شرکت

 4 .......................................................................................... هاچشم انداز 

 5 ..............................................................................................خدمات ما 

۸ ....................................................................................محصوالت شرکت 

 ۱1 .......................... .............................................. برگزاری حال  در رویدادهای

 ۱2 ...........................................................شرکت در طراحی سایت . های پروژه

 14 ..............................................................شرکت در تولید محتوا  های پروژه

 21 ....................................................................مشارکت در برگزاری رویدادها 

 ۲2............................................................................ ا اجر  دست در هایپروژه

 23 ... .......................................................... ........... اعضای کلیدی شرکت ......

 24 ................................................................................ساختار سازمانی ...... 

 25 ..................................................................................... جوایز و افتخارات 

 25 ................................... ....................................................... گواهینامه ها

 26 ................................................................................................شعبه ها 

 27 ....................................................................................... راه های ارتباطی 



 
 

3 

 

 

 

 

  

 اطالعات شرکت

 ایرانیان تدبیرنگر سریرنام شرکت: 

 سهامی خاص نوع شرکت: 

 1397سیس: أت

 044-33443766 تلفن تماس:

  www.tadbirnegar.ir وب سایت:

  info.tadbirnegar@gmail.com آدرس ایمیل:

،  تخصصی  صورتبه   محتواییبازاریابی    و   دیجیتال  در زمینه برندینگ، تولید محتوای  ساله   چند  تجربه   با   تدبیرنگر  شرکت

گذاری و تعیین استراتژی هدف .  است  کشور  سطح   در  برندینگ  تولید محتوا و   خدماتهای پیشرو در ارائه  یکی از شرکت 

های اجتماعی،  بستر وب و شبکه تخصصی در    های خالقانه تولید انواع محتوایحضور در فضاهای مجازی، تسلط بر روش 

های اتوماسیون مدیریت تیم تولید محتوا، پایش سیستماتیک بازخورد مخاطبان، و آشنایی با سالیق  اندازی سیستم راه

 شده این مجموعه در طی چند سال فعالیت در این زمینه است.  های کسب مخاطبان مختلف، از جمله مهارت 

کننده محتوا( بوده و همواره نوآوری، خالقیت و متنوع )از استراتژی گرفته تا تولیدهای  تیم تدبیرنگر متشکل از تخصص

دهند. روزانه در تدبیرنگر طوفانی های کاری تدبیرنگر را تشکیل میهای تیمروز، چاشنی فعالیتهای بهاستفاده از تکنیک 

کارفرمایان حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی و دولتی  شوند. ما باور داریم رضایت  ریزی و اجرا میها تشکیل، برنامه از ایده 

 هزار محتواست.  ۳۰حاصل این طوفان تا کنون تولید بیش از به غیر از رعایت این مهم، قابل تأمین نیست. 

  بوم اند، آشنایی با زیستهای مختلف تشکیل دادههمچنین با درنظر داشتن اینکه هسته اصلی شرکت را نخبگان حوزه 

غربی  گردد. تدبیرنگر مفتخر به همکاری با پارک علم و فناوری آذربایجانی مهمی محسوب می بنیان نیز آوردهفناورانه و دانش 

 

 شرکت درباره
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  دهندهارائه   مراکز   تمامی  بازاریابی  و   برندینگ  برنامه  الینفک   جز  مجازی  فضای  و   وب   بستر  در   فعالیت  امروزی  دنیای  در

  وظیفه   محتوا،   توزیع  بسترهای  و   محتوایی  بازاریابی  نفوذ  از  گرفتن  قدرت   با   هافعالیت   این .  است  تولیدکنندگان   و   خدمات

 استراتژی  تبیین   دقیق،  گذاری هدف   با  نیز   دیجیتال   برندینگ .  دارند  برعهده   را   مخاطبین  با   تعامل  برقراری  و   اطالعات   انتقال

  بیشتر  تعاملی  خود،  امکانات  موثر  معرفی  بر  عالوه  تا  دهدمی   هاوکارکسب   به  را  امکان  این  ای،لحظه   پایش  نیز  و   دینامیک 

 تولید  گرو   در   است،  انتظار  مورد   مجازی  فضای   در   فعالیت   دستاورد  عنوانبه   آنچه   حقیقت  در.  باشند  داشته   مخاطبین   با

 . است وبسایت و  اجتماعی هایشبکه  بستر در مخاطبین تعامل و  محتوا

تدبیرنگر، طراحی راهکارهای شفاف و منعطف برای ارائه این خدمات تخصصی را هدف قرار داده است و تاکنون  شرکت  

 های خصوصی و دولتی در این راستا شده است.  ها پروژه در بخش موفق به انجام ده 

 ای در کشور چندرسانه  رویداد یو برگزار محتوا تبدیل شدن به برترین مجموعه تولید  •

 سازی قوانین تولید محتوا در کشور تصمیم تاثیرگذاری در  •

 تبدیل شدن به برترین سرویس مدیریت تولید محتوا در کشور  •

 شرکت اهداف

 چشم اندازها

 

برد اهداف  وکار و تولید محتواست و همواره در تالش است به پیش به عنوان شرکت خدمات پشتیبان در حوزه کسب 

 رسانی کند. بنیان کشور خدمت بوم دانش زیست 

های تخصصی، و خدمات طراحی گرافیکی و چاپی  همایش ی فناورانه و علمی،  ها، رویدادهانمایشگاه  و مشارکت در  برگزاری

 است.  طی چند سال گذشته های شرکت تدبیرنگر در از دیگر فعالیت 
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 برندینگ 

قابل طراحی در قالب برند کارفرمایان حقیقی و حقوقی،  هایها، و المانها، پتانسیلمطالعه قابلیت

سازی و معرفی خدمات، و شناسایی طیف مخاطبان، ارائه راهکارهای برند، و بسترسازی برای روایت

 نفوذ حداکثری در جامعه هدف.

 بازاریابی محتوایی 

لید محتوای های کارفرما، ایجاد روند اجرایی توطراحی استراتژی محتوایی بر مبنای نقاط قوت و توانایی

هدفمند برای بازاریابی، تولید محتواهای تخصصی در مراحل تدوین محتوا و طراحی انواع محتواهای 

 متنی، صوتی، تصویری و انیمیشن، و مستندسازی روند بازاریابی محتوایی برای کارفرما.

 خدمات تخصصی تدبیرنگر

تیابی به یک برنامه بازاریابی دانیم، بدون داشتن نگرش، علم و ابزارهای مهم، دسما در تدبیرنگر می

ایم تا با تکیه بر دانش روز، ای از متخصصین را گرد آوردهپذیر نیست. لذا مجموعهخوب امکان

 های بازاریابی را طراحی و اجرا کنند.ترین برنامهموفق

 بازاریابی دیجیتال 
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سایت طراحی وب  

های تخصصی شرکتی، خبری، فروشگاهی، طراحی راهکارهای مورد نیاز برای سایتطراحی انواع وب

منطبق با نیازهای پروژه و کارفرما، پشتیبانی فنی و مانیتورینگ منظم  هاها و فعالیتانواع کاربری

 کارکرد سایت و بازخوردهای دریافتی از مخاطبان. 

اندازی سیستم اتوماسیونراه  

سازمانی مجموعه، طراحی های درونسنجی ایجاد سیستم اتوماسیون، مطالعه روند فعالیتامکان

ون مورد نیاز، پشتیبانی فنی و بروزرسانی، آموزش کاربران سیستم، و ارائه سیستم اتوماسی

 راهکارهای ممکن برای بهبود روند امور اجرایی در مجموعه.

اجتماعی   هایبازاریابی شبکه   

های اجتماعی، طراحی سیستم اتوماسیون تولید محتوا، و انجام کلیه تعیین استراتژی حضور در شبکه

اجتماعی، ارائه راهکارهای جذب مخاطب هدف،  هایمراحل تهیه، طراحی و نشر محتوا در شبکه

 های منظم از روند کار.پاسخگویی و تحلیل بازخوردهای دریافتی از مخاطبان، و ارائه گزارش
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هاها، و همایش برگزاری رویدادها، نمایشگاه  

بوم به توسعه زیستهند و دهای مختلف تشکیل مین عرصهی اصلی تدبیرنگر را نخبگاهسته

بنیان بسیار عالقمند هستند. این عالقه طی سالیان گذشته منجر به فناوری، نخبگان و دانش

 .المللی و نیز رویدادهای متعدد شده استهای ملی و بینها، همایشمشارکت در برگزاری نمایشگاه

 ای تولید محتوای بصری و چند رسانه 

 گیر نفوذ اینترنت در کشورمان، استقبال از محتوای ویدیویی و انیمیشندر حال حاضر با رشد چشم

بیشتر شده است. از این رو با زیرساخت قوی و استودیوی اختصاصی، تدبیرنگر چندی است در این 

 کند.حوزه نیز خدمات ارائه می

 طراحی گرافیکی 

های فکری و ترین عنصر تولید محتوای بصری است. در تدبیرنگر بصورت روزانه طوفاناصلی خالقیت

های جذاب، انتزاعی و کاربردی نتیجه این خالقانه انتقال مفهوم مورد بررسی است و طراحی هایروش

 هاست.فعالیت
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 محتوای دیجیتال تولید کانتنت: اولین مرجعدیجی

www.dgcontent.ir 

 زمینه در را خود فعالیت کانتنتدیجی گروه

 هدف با ،محتوا تولید هایابزار و محتوا تولید

آغاز  کارها و کسب صاحبان و مدیران به کمک

 اندازیراهکرده است تا ابزارهای الزم برای 

 به نیاز بدونرا  مجازی فضای در پایگاه آنها

در اختیارشان قرار دهد.  تخصصی دانش

ابزار و  هرگونه کانتنت تالش دارددیجی

تولید محتوا را با  برای نیاز مورد تخصص

 و کسب نفعاال و مدیرانحداقل هزینه به 

 .کندعرضه  های مجازیکار

 کشور انپزشک اطالعات مرجع: 724دکتر 

www.dr724.net 

رسانی سیستم مرجع اطالع 724سامانه دکتر

پزشکان و مراکز خدمات درمانی در سراسر 

کشور است که با هدف گردآوری دیتابیس 

پزشکی کشور، و همچنین انتشار محتواهای 

های پزشکی معتبر در بستر وب و شبکه

مجازی تأسیس شده است تا گامی در جهت 

پزشکان، معرفی هرچه بهتر پزشکان، دندان

های ها و بیمارستانها، آزمایشگاهینیککل

معتبر به مخاطبان آنها باشد و سطح 

 اطالعات پزشکی جامعه را ارتقا دهد. 

 برآبکم کشــاورزی ارزش زنجیـرهسامانه 

smparz.ir 

 محصوالت ارزش زنجیره مدیریت سامانه

 به غربیآذربایجان استان برآبکم کشاورزی

 استان بحران مدیریت کل اداره سفارش

ضمن  تا استگرفته شکل غربیآذربایجان

های بسترسازی برای تشکیل و تکمیل حلقه

 کشاورزان، نیازهای پاسخگویزنجیره ارزش، 

 در فعال تجار و ایده، صاحبان تولیدکنندگان،

 کشاورزی محصوالت فرآوری و کشت زمینه

 با آنها میان ارتباطی پل و باشد برآبکم

 .نماید برقرار ذیربط هایسازمان و تاادار

 شرکت گزیده ای از محصوالت

 سیستم اتوماسیون تولید محتوای تدبیرنگر

tadbirnegar.net 

ای بازاریابی مدیریت یک مجموعه حرفه

مختلف اجرایی،  هایمحتوایی متشکل از تیم

که مسئولیت تولید محتوا برای چندین 

رسانه و کارفرما را بر عهده دارند، نیازمند یک 

سیستم دقیق و کارآمد برای اجرا  و مدیریت 

ی خلق محتواست های مختلف پروسهبخش

نقص و با حداکثر توان، روند تا بتواند بی

تولید محتوا را پیش ببرد. این سیستم برای 

ر توسط تدبیرنگر برای پاسخگویی به اولین با

 این نیازها طراحی شده است.  

 SMPARZ تدبیران 
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 استرالیا Culture Quest -تورهای مجازی طراحی 

culturequesttours.com.au 

 یانواع تورها یبرگزار نهیدر زم تیااین س

. کندیم تیفعال ایدر استرال یو واقع یمجاز

 ییهااز بخش یکی یمجاز یهابخش تور

به  ،ویبه صورت ال یاست که عالوه بر برگزار

 انیرا به مشتر یخدمات یی نیزصورت محتوا

 تیواقع ریتصاوکه شامل  دهدیارائه م

و انواع  ریتصاو ،یطیمح یهاویدیو ،یمجاز

 سیسرو ستمیساست.  یمتن یمحتواها

ایجاد  تیبا قابل ییارائه خدمات محتوا

 ،کاربرانانواع مختلف  یسطوح دسترس

و  یطراح رنگریوب تدب یطراح میتوسط ت

 .استه شد یسازادهیپ

 سایان الکتریک طرح SayLuxگر قیمت محاسبه

Sayanelectric.ir/saylux 

این ماژول وبسایت به بازدیدکنندگان، 

 کندسازان و مدیران ساختمان کمک میانبوه

که با انتخاب نوع کاربری و متراژ، 

پیشنهادات هوشمندی از محصوالت 

 روشنایی و نورپردازی سایان الکتریک

، دریافت کند. در حقیقت این ماژول بخش

کند که به شرکت سایان الکتریک کمک می

صورت به Lead Managementی در پروسه

هوشمندانه در کنار بازدیدکنندگان وبسایت 

محصوالت خود را به د و خود قرار گیر

 مشتریان و عالقمندان عرض کند.
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در قالب  پایدار توسعه و فناوری مجازی رویداد
 برآبپروژه جامع کشاورزی محصوالت کم

 محصوالت ارزش زنجیره مدیریت سامانه

 به غربیآذربایجان استان برآبکم کشاورزی

 استان بحران مدیریت کل اداره سفارش

ضمن  تا استگرفته شکل غربیآذربایجان

های بسترسازی برای تشکیل و تکمیل حلقه

 کشاورزان، نیازهای پاسخگویزنجیره ارزش، 

 در فعال تجار و ایده، صاحبان تولیدکنندگان،

 کشاورزی محصوالت فرآوری و کشت زمینه

 با آنها میان ارتباطی پل و باشد برآبکم

 .نماید برقرار ذیربط هایسازمان و تاادار

 رویدادهای در حال برگزاری

 از حفاظت طرح هایفعالیت پشتیبانیپروژه 
 یمحل جوامع مشاركت طریق از ایران هایتاالب

 یرییتغ ت،یتوسعه ظرف یپروژه نیا یمبنا

انجام پروژه در نقش  یبرا بودکه الزم  بود

از جمله ی کشاورزی حوزهمختلف  گرانیباز

 شاملاندرکار دست  یهاکارشناسان سازمان

 ،یاشرکت آب منطقه ست،یز طیادارات مح

محققان و  ،یسازمان جهاد کشاورز

 .دیآ دیپد یمجر یهاکارشناسان شرکت

در حقیقت شرکت تدبیرنگر در این پروژه 

های مذکور، عالوه بر پشتیبانی فعالیت

نسبت به تزریق دانش مدیریتی و توزین 

 اجرایی روند اقدام کرده است.
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 افق پژوهش نیکان

ofoghnikan.com 

۱۳۹۷ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 در طراحی سایت های شرکتای از پروژهگزیده

 4WD Toolsفروشگاه لوازم آفرود و کمپینگ 

4wdtools.com 

۱۳۹۷ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

الکتریک سایان  

sayanelectric.ir 

۱۳۹۷ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

پروخانه هوشمند آی  

aypro.co 

۱۳۹۸ 

 پروژهعنوان 

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 کلینیک تخصصی پوست و مو دکتر رشیدی

drturajrashidi.com 

۱۳۹۷ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 فوالدپردازان تکین

tsm-ltd.com 

۱۳۹۷ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه
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 ارومیه نانو پاتوبیولوژی آزمایشگاه

nanomedicallab.com 

۱۳۹۸ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 سالمت پیشتاز نوین نوند

navandsalamat.com 

۱۳۹۹ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 دکتر امید اسدزاده

drasadzade.ir 

۱۳۹۷ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 دکتر محسن مهدی زاده

drmehdizade.ir 

۱۳۹۸ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 داروخانه آنالین فردا مارکت

fardamarket.com 

۱۳۹۸ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

ایدانش ارکان آس  

microsound.ir 

۱۳۹۹ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 کنترل سازان فرآیند

control-sazan.com 

۱۳۹۹ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه
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 دکتر رضا صفرعلیزاده

Dr-rezasafaralizadeh.com 

 در حال طراحی

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 نوین نوند سالمت پیشتاز

biotechplast.com 

۱۴۰۰ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

بوعلی کرمانشاه آزمایشگاه پاتوبیولوژی  

Bouali-lab.com 

 در حال طراحی

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 شرکت دانش ارکان آسیا

Eskaef.ir 

۱۳۹۸ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 داروخانه آنالین فردا مارکت

fardamarket.com 

۱۳۹۸ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 آزمایشگاه تشخیص طبی ماهان

mahanlab.com 

۱۴۰۰ 

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه
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 drturajrashidi@ رشیدی تورج دکترپوست و مو  کلینیک

 سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه

تاکنون ۱۳۹۷  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 در تولید محتوا های شرکتای از پروژهگزیده

 drsaharmfallah@ فالح محمدی سحر دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drghasemmasoumi@ دکتر قاسم معصومی

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۷  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr_mehdizadeh_orthopedic@ زادهدکتر محسن مهدی 

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۷  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.sinaei_pain@ دکتر بهزاد سینایی

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۷  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.akbar_ilaty@ ایالتی اکبر دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/drturajrashidi/?hl=en
https://www.instagram.com/drsaharmfallah/?hl=en
https://www.instagram.com/drghasemmasoumi/?hl=en
https://www.instagram.com/dr_mehdizadeh_orthopedic/?hl=en
https://www.instagram.com/dr.sinaei_pain/?hl=en
https://www.instagram.com/dr.akbar_ilaty/?hl=en
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 nanolab_urmia@ نانو پاتوبیولوژی آزمایشگاه

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drrezabarzegar@ برزگر رضا دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

  dr_helen_aghayi@ هلن آقایی دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون 1396  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.ostadi@ استادی علیمحمد دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 fardamarket@ مارکت فردا آنالین داروخانه

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

۱۳۹۹تا  ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drkhashabi@خشابی  احسان دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۹تا  ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/nanolab_urmia/?hl=en
https://www.instagram.com/drrezabarzegar/
https://www.instagram.com/dr_helen_aghayi/
https://www.instagram.com/dr.ostadi/
https://www.instagram.com/fardamarket/
https://www.instagram.com/drkhashabi/
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 drasadzade@ اسدزاده امید دکتر

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۷  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 draribi@ اریبی ساسان دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.farhad.nojan@ نوژن فرهاد دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۸تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drzahramirzayi@ میرزایی زهرا دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۸تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.sara_ayremlou@ آیرملو سارا دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۹تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr_sayeh.hamedanchi@ همدانچی سایهدکتر 

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/drasadzade/
https://www.instagram.com/draribi/
https://www.instagram.com/dr.farhad.nojan/
https://www.instagram.com/drzahramirzayi/
https://www.instagram.com/dr.sara_ayremlou/
https://www.instagram.com/dr_sayeh.hamedanchi/
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 labkhand_e_sepid@ سپید لبخند دندانپزشکی کلینیک

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

۱۳۹۸تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drsolmazhashemi@ هاشمی سولماز دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 _drmitrahabibzade@ زادهحبیب میترا دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۹تا  ۱۳۹۸  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr_heidary_sh@دکتر شراره حیدری 

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.amirbadalihaghi@ حقی بدلی امیر دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۸تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drsasansoltani@ سلطانی ساسان دکتر

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۹تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/labkhand_e_sepid/
https://www.instagram.com/drsolmazhashemi/
https://www.instagram.com/drmitrahabibzade_/
https://www.instagram.com/dr_heidary_sh/
https://www.instagram.com/dr.amirbadalihaghi/
https://www.instagram.com/drsasansoltani/
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 dr_fekri_orthoped@ دکتر جواد فکری

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 koohkanmamayi@ کنخدمات مامایی زینب کوه

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

۱۳۹۸تا  ۷۱۳۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 samapharmacy98@ زادهقلی سما دکتر داروخانه

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr_tabatabaeii@ دکتر سیدجبار طباطبایی

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.mahya.nasiri@ یا نصیریحدکتر م

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.maria.yazdani@ دکتر ماریا یزدانی ورزی

های اجتماعیتولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/dr_fekri_orthoped/
https://www.instagram.com/koohkanmamayi/
https://www.instagram.com/samapharmacy98/
https://www.instagram.com/dr_tabatabaeii/
https://www.instagram.com/dr.mahya.nasiri/
https://www.instagram.com/dr.maria.yazdani/
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 dr.poonehheydari@ دکتر پونه حیدری

 های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.toutounchi@ دکتر سوسن توتونچی

 های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr_ali_dinparast@ دکتر علی دین پرست

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drmahsataheri@ دکتر مهسا طاهری

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 mahanlab.urmia@آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی ماهان 

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drfarzadvalizadeh@ دکتر فرزاد ولیزاده

های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه  

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/dr.poonehheydari/
https://www.instagram.com/dr.toutounchi/
https://www.instagram.com/dr_ali_dinparast/
https://www.instagram.com/drmahsataheri/
https://www.instagram.com/mahanlab.urmia/
https://www.instagram.com/drfarzadvalizadeh/
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 drsepidehnosrati@ دکتر سپیده نصرتی

 های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 laser_mandegar_urmia@ مرکز لیزر ماندگار

 های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه

تاکنون ۱۳۹۹  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 dr.reza.safaralizadeh@ زادهیصفرعل رضادکتر 

سایتهای اجتماعی و طراحی وبتولید محتوا، مدیریت شبکه  

تاکنون 1400  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

 drtaghian@ تقیان مهدی دکتر

 های اجتماعی تولید محتوا و مدیریت شبکه

تاکنون 1400  

 عنوان پروژه

 کارفرما

 تاریخ پروژه

https://www.instagram.com/drsepidehnosrati/
https://www.instagram.com/laser_mandegar_urmia/
https://www.instagram.com/dr.reza.safaralizadeh/
https://www.instagram.com/drtaghian/?hl=en
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 مشارکت در برگزاری رویدادها

 دانشگاه آزاد اسالمی-صنعتی ارومیه هایشرکت شهرک - هیدانشگاه اروم

هیاروم کندیاستارتاپ و تا چهارمین نیاول  عنوان پروژه 

 کارفرما

 دانشگاه ارومیه

هیاروم گراینداستارتاپ  اولین  عنوان پروژه 

 کارفرما

 سازمان بهزیستی کشور

طالق یشناسبیآس یمل شیهما نیاول  عنوان پروژه 

 کارفرما

 هیدانشگاه اروم

یدامپزشک انیدانشجو یکنگره مل نینهم  عنوان پروژه 

 کارفرما

 دانشگاه ارومیه

رانیا یشناسسم یالمللنیب شیهما نیزدهمیس  عنوان پروژه 

 کارفرما

 دانشگاه کردستان

سنندج کندیاستارتاپ و  عنوان پروژه 

 کارفرما

 آزاد اسالمی و محقق اردبیلیدانشگاه 

اردبیل کندیاستارتاپ و اولین و دومین  عنوان پروژه 

 کارفرما

 انجمن بهداشت مواد غذایی ایران

ییبهداشت مواد غذا ین کنگره ملاولی  عنوان پروژه 

 کارفرما

 جزیره کیش - جاریتسازمان مناطق آزاد 

 عنوان پروژه  TEDxKish2015 شیهما

 کارفرما
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  mahanlab.com - هیماهان اروم یپاتولوژ شگاهیآزما

 عنوان پروژه آزمایشگاه ماهان طراحی سایت فاز دوم 

 کارفرما

 های در دست اجرابرخی از پروژه

  movafaghiat.com -مجله موفقیت(  آکادمی موفقیت )زیرمجموعه

 عنوان پروژه مشاوره طراحی سایت و فروشگاه آنالین

 کارفرما

 دکتر احمد حلت

 عنوان پروژه IPTVاندازی تلویزیون اینترنتی سنجی راهمشاوره و مطالعات امکان

 کارفرما

 زادهیصفرعل رضادکتر 

 عنوان پروژه طراحی سایت 

 کارفرما

 استانداری استان آذربایجان غربی

  عنوان پروژه برآبکم یارزش محصوالت کشاورز رهیزنج تیریسامانه مدمطالعات اجرایی فاز دوم                         

 کارفرما
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مدیرعامل و  رئیس هیئت مدیره مهندس آرش خضرلوی اقدم

کارشناسی مهندسی مکانیک•

کارآفرین برگزیده•

مشاور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی•

عضو هیات مدیره مهندس مرتضی جوانمرد

کارشناس مهندسی نرم افزار•

Canaca.comمدیر قسمت پشتیبانی فنی شرکت کانادایی هاستینگ •

عضو هیئت مدیره دکتر آراز استادی

دکترای حرفه ای دامپزشکی•

مدرس و مشاور کسب وکار مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری•

مدیر کارگروه سالمت دانش بنیان پارک علم و فناوری•

عضو هیات مدیره مهندس بهراد طاهری نیا

کارشناس ارشد فناوری اطالعات•

پنج سال سابقه کار در بهترین شرکت های حوزه فناوری•

 شرکت اعضای کلیدی
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 سازمانیساختار 

آرش خضرلو

مدیر عامل

سپیده رضایی

مدیر داخلی

ثنا رستمی
کارشناس ارتباط با مشتری

طال استادی
کارشناس تولید محتوا

الهام اسدی
کارشناس تولید محتوا

غزل زائر
اکارشناسی تولید محتو

فائزه حنیفه
کارشناس تولید محتوا

جواد عبدالهی

سرگروه تیم ویدیو

نسترن اسماعیلی

انیماتور

امیرحسین رضایی

تدوین

مهشید حسنی
تصویربرداری و تدوین

مهسا امیری

کنترل کیفی محتوا

آرش قهرمانی

تحقیق و توسعه

افشین زنگی

سرگروه تیم طراحی

میثم طاهری نیا

گرافیست

رضا اسماعیلی

طراح وبسایت

نسا حسنی

طراح وبسایت

علی قناتی

طراح وبسایت

هانیه جلیلی

تجربه کاربری/طراح رابط

مرتضی جوانمرد

ITمدیر 

آراز استادی

مدیر محصول

بهراد طاهری نیا

مدیر تولید محتوا
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 شرکت خدمات پشتیبانی
 پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

 فناور نمونه
 استان آذربایجان غربی

 عضویت در
 ایسازمان نظام صنفی و امور رایانه

تنها دارنده مجوز تولید محتوای 
 پزشکی از سازمان نظام پزشکی

 جوایز و افتخارات

 گواهینامه ها
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 شعبه یک 

 26A، پالک 13خیابان دانشکده، کوچه  – ارومیه

 دفتر مرکزی
 

 

 شعبه ها

 دو شعبه  

بلوار دانشگاه، پارک علم و فناوری   11کیلومتر    –  ارومیه
 غربی آذربایجان
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 آدرس و راه های ارتباطی 

 

  26Aپالک  ۱۳ارومیه، خیابان دانشکده، کوچه : مرکزیدفتر 

 

 ۰۴۴ ۳۳۴۴۳۷۶۶تلفن تماس: 

 

 : www.tadbirnegar.ir سایتآدرس وب
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