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 ]معرفی شرکت[ 

 

شهر کاشان چشم به جهان علم و فناوری  2333شرکت فناوری اطالعات آرشا پرداز در نیمه گرمای سال 

 پیشرفت تکنولوژی در سرزمین بزرگ گشوده و راه پرفراز و نشیب رشد و پیشرفت را به کسب تجربه و خدمت به

 پارس با همراهی متخصصین علوم فناوری اطالعات و نرم افزار پیموده است.

و ارائه خدمات بهینه همواره اهداف مدیران متعهد و همکاران متخصص ما بر شناخت نیازهای مشتریان 

دپارتمان مستقل 4جموعه شامل تکنولوژی های روز دنیا می باشد. هم اکنون این ممبتنی بر پیشرفته ترین 

و با گردآوری این بخش ها تحت نامی یکسان سعی در ارائه کامل می باشد  گرافیکو  وب، افزار نرم، شبکه

 به سازمان ها و نهادهای دولتی، شرکت های خصوصی و اشخاص دارد. ITخدمات 

باالبردن کیفیت کارهای ارائه شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نیست که به طور 

اتفاقی حاصل گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار 

خصص و برای مشتریان آن رضایت انجام گرفته است برای خانواده آرشا پرداز تاست. نگرشی که به شهادت آنچه 

 را به همراه داشته است.

 امید است که از تجربه و تخصص ما برای یافتن بهترین نتیجه بهره گیریم.

 

 آرشاوب[-]دپارتمان وب

 

 و ... MVCبا مدل  و  net.و  phpبرنامه نویسی به زبان های  (2

 طراحی سایت های خبری و پرتال (1

 طراحی فروشگاه آنالین (3

 کاربری طراحی رابط (4

 طراحی قالب های واکنش گرا (5

 ایجاد ارتباط وب سایت با سامانه های پیامک و تلگرام (6

 بهینه سازی سایت و افزایش سئو (7

 طراحی نرم افزارهای تحت وب (8

 ایجاد مدیریت محتوای اختصاصی (3

 طراحی سایت های شبکه اجتماعی  (21

 ثبت دامنه (22

 میزبانی هاست (21
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 طراحی و توسعه وب (23

 (… & Telegram, Instagram, Google+, Facebook, Aparat)تبلیغات فضای مجازی (24

 

 

برخی از مشتریان آرشاوب[]  

 

 (وب سایت فرش لیلیleylicarpet.com ) ،آقای پیله وریان 

 ( وب سایت فرش شاهکار درینdorrincarpet.com)آقای مبینی ، 

 (وب سایت فرش فینوarpet.comfinoc) 

 (وب سایت فروشگاه فرش مرداسimerdas.com) 

 ( وب سایت فروشگاه فرش کاشانfarshekashan.com) 

 ( وب سایت شبکه تخفیف گسترده کاشان تخفیفkashantakhfif.com) 

 ( وب سایت سجاده نقش کاشانsajadehnaghsh.com) 

  وب سایت جذاب( کارخانه فرش عقیقaghighcarpet.com)آقای میرفتاحی ، 

 (وب سایت وردپرس فرش ملکشاهmalekshah.ir) 

 (وب سایت موسسه زبان بین المللBSCL.ir )به زبان(php  – واکنش)گرا 

ثبت نام آنالین، آزمون تعیین سطح آنالین، برگزاری آزمون های آنالین، ارائه کارنامه به دانشجویان، ارائه برنامه کالسی )

برای هر دانشجو، برگزاری دوره های غیر حضوری آنالین، ثبت تمامی مشخصات دانشجویان، تعیین سطوح دسترسی 

ید آنالین محصوالت آموزشی، امکان پرداخت شهریه دوره ها به ادمین(، خر -استاد  –مخصوص کاربران سایت)دانشجو 

صورت آنالین، سامانه نظرسنجی، چت آنالین و آفالین اساتید و دانشجویان، پخش آنالین فیلم های آموزشی، به همراه 

 (نرم افزار هماهنگ سازی اطالعات سایت و اپلیکیشن ویندوزی

 

 (وب سایت فرش نگین شادneginshadco.com) 

 (وب سایت کارخانه فرش عالی مقامAliMaghamCarpet.com )  

 ( iso)قابلیت ثبت فرم نظر سنجی 

http://leylicarpet.com/
http://dorrincarpet.com/
http://finocarpet.com/
http://malekshah.ir/
http://www.neginshadco.com/
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 مؤسسه تحقیقاتی پژوهشیب سایت و  (طب االئمه Eslamicteb.ir) 

 وب سایت شرکت گالب گلریز ( Golabgolriz.ir) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 آرشا سافت[-افزار ]دپارتمان نرم

 

  MVCبا مدل  #Cبرنامه نویسی به زبان   (2

 (#C) آموزش برنامه نویسی به زبان سی شارپ  (1

 برنامه نویسی نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز (3

 طراحی برنامه های تحت سیستم عامل اندروید (4

 IOSرنامه های تحت سیستم عامل طراحی ب (5

 برنامه نویسی تحت سیستم عامل ویندوز فون (6

 طراحی نرم افزار اتوماسیون اداری (7
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 محصوالت آرشاسافت[برخی ] 

 

  طراحی نرم افزار اندروید وIOS نمایندگی انحصاری شرکت هیلتی در ایران 

 طراحی نرم افزار اندروید صندوقچه 

 طراحی نرم افزار اندروید کاشان تخفیف 

  افزار سودا(نرم افزار مدیریت و محاسبات مالی سرمایه گذاری بیمه معلم )نرم 

 نرم افزار سفارشی شرکت مهفام جام(نرم افزار کیفیت خط تولید آرفام( 

ه صورت جداول گزارشات آماری از تولید ب –قابلیت ثبت آمار تولیدات  – C#.NET)تحت سیستم عامل ویندوز با زبان 

 (و انواع نمودارها

  مدیریت آموزش حوزه های علمیه() تحت سیستم عامل(ویندوز با زباننرم افزار نماC#  –  پایگاه داده –تحت شبکهSQL) 

 ثبت نمرات( –ارائه کارنامه  –ثبت نام  –)قابلیت ثبت تمامی اطالعات فردی طالب 

 )نرم افزار ویندوز فون چارخونه )اولین و تنها فروشگاه رسمی محصوالت ویندوز فون در ایران با مجوز مایکروسافت 

  جامع مدیریت(تردد کنترل، مدیریت اموال، سامانه پیامک،اداری اتوماسیون» سازماننرم افزار پارسا ،OEE و . .  .)» 

  و بروزرسانی دیتابیس(عمران به همراه سامانه پشتیبانی نرم افزار توان ساز)پکیج نرم افزاری مهندسی 

 )نرم افزار ماد)سیستم جامع امور مالی دانشگاه 

  کالسی دانشگاه(نرم افزار خودنویس)مدیریت و برنامه ریزی 

 )نرم افزار نسیم)مدیریت اطالعات مشتریان بیمه گذار 

 )پنل پیامک)تحت سیستم عامل ویندوز 

 

 

 ]برخی از مشتریان آرشاسافت[

 

 )دانشگاه پیام نور مرکز آران وبیدگل)نرم افزار خودنویس 

 )دانشگاه پیام نور مرکز نطنز)نرم افزار خودنویس 

 ماد( دانشگاه علمی کاربردی)نرم افزار 

 نرم افزار نما()علیه السالم(حوزه علمیه حضرت امیرالمومنین( 
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 )شرکت ابزارآالت مادوی)نمایندگی رسمی هیلتی 

 کاشان تخفیف 

 )بیمه پاسارگاد)نرم افزار نسیم 

 )کارخانه مهفام جام )نرم افزار آرفام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرشا گراف[-]دپارتمان گرافیک

 

 تلویزیونیطراحی تیزر تبلیغاتی  (2
 طراحی موشن گرافیک (1
 طراحی لوگو و آرم سازمانی (3

 طراحی لوگو تایپ (4

 طراحی ست اداری و رومیزی (5

 طراحی و چاپ لیبل محصوالت (6

 طراحی پوستر های تبلیغاتی (7

 طراحی کارت ویزیت (8

 طراحی و چاپ تراکت های تبلیغاتی  (3

 طراحی و چاپ بنرهای تبلیغاتی  (21

 طراحی و چاپ کاتالوگ محصوالت  (22
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 و چاپ بروشور تبلیغاتی طراحی  (21

 مشاوره تبلیغاتی  (23

 هدایای تبلیغاتی  (24

 طراحی و چاپ پاکت خرید  (25

 
 

 ]برخی از مشتریان آرشاگراف[

 

  طراحی لیبل، بروشور و..( آقای طاهری گالب رسالتکارخانه( 

 ورای بارینا)طراحی تیزر تبلیغاتی(ئکارخانه گلکاران برای محصول آلو 

 ساخت تیزر تبلیغات تلویزیونی کارخانه عرقیات قدح 

 عرقیات گل افشان ساخت تیزر تبلیغات تلویزیونی کارخانه 

 شرکت گالب گلشن 

 موسسه  تحقیقاتی پژوهشی طب االئمه 

 مرکز تخصصی زبان بین الملل کاشان 

 شرکت عمرانی آوای افق 

 شرکت فرش عالی مقام 

  نشاط و تندرستی آترینا)طراحی کاتالوگ(مجتبمع 

 صنایع الکتریکی پارمیس 
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 آرشانت[-]دپارتمان شبکه

 

 (WIRELESS( و بی سیم)WIREDسیم) (به صورت باLANطراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری محلی) (2

 (Orion, IP Monitor, Cacti( شبکه)Monitoringپیاده سازی مانیتورینگ) (1

 Router, Server, Switch & Rackارائه، راه اندازی و پشتیبانی از تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه شامل:  (3

 Firewall(ISA, TMG, Kerio Control)پیاده سازی بستر امنیت برای شبکه های محلی با  (4

 ,DHCP, DNS, SMTP, IIS, FTP, SFTP)خدمات شبکه مبتنی بر مایکروسافت و سرویس های آن (5

DOMAIN, …) 

 (ESXIراه اندازی سرور های مجازی) (6

 (CISCO, MikroTik, Huawei, UbiQuiti, Motorolaخدمات تخصصی برند های معروف شبکه) (7

 

 ]برخی از مشتریان آرشانت[

 

  استان قم)پیاده سازی سرورهای مجازی(مدیریت مخابرات 

 مدیریت مخابرات شهرستان کاشان 

 دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان 

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کاشان 

 کارخانه مهفام جام کاشان 

 صنایع مبلمان ماندگار تهران 
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