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 شرکت پیشگامان داده پرداز شایا

 .1931مرداد ماه سال  سال تأسیس :

 .17771 :  شماره ثبت

 های سازمانی .فرایندو پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب و  برنامه نویسی، طراحیمشاوره،  زمینه فعالیت :

 نظام صنفی رایانه استان اصفهان.سازمان عضو 

 

 مشروح فعالیت ها و تولیدات 
و ارائه خدمات در حوزه نرم افزارهای  IT فرهنگ ارتقای هدف با 1931 سال از را خود فعالیت شایا پرداز داده پیشگامان شركت

 در وانمندت نویسان برنامه تحت وب آغاز نموده است و در این زمینه توانسته با دارا بودن كادر مدیریتی و فنی مجرب متشكل از

رار بگیرد و در ادامه بتواند با توجه به توانمندی و دانش موجود در بدنه خود اهم فعالیت های ق موفق های شركت از یكی رده

، در ادامه نام و توضیحی در رابطه با نرم درآورد اجرا به و متمركز افزاری نرم محصوالت پشتیبانی و تولید  خود را در زمینه

 شده و همچنین همراهان هر كدام از نرم افزارها ذكر خواهیم كرد :افزارهای تولید 

 

  سامانه اختصاصی اساتید»نرم افزار تحت وب» 

هره آموزشی و با ب مراكز و دانشگاهها ی آینده و حال نیازهای به پاسخگویی جهت در شایا پرداز داده پیشگامان شركت

گیری از دانش و تجربه چندین ساله خود در زمینه تولید و توسعه نرم افزار های تحت وب بر آن شد فعالیت تولید 

محصوالت نرم افزاری خود را در زمینه راه اندازی وب سایت های اختصاصی اساتید بكار گرفته و در این راه موفق 

 .شد «اساتید اختصاصی سامانه» تجاری نام با قدرتمند و  پذیر به تولید نرم افزاری متفاوت، انعطاف

 

 :« سامانه اختصاصی اساتید»همراهان شركت پیشگامان داده پرداز شایا در زمینه نرم افزار تحت وب 

 دانشگاه هنر اصفهان  -

 آزاد اسالمی واحد اصفهاندانشگاه  -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه  -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه  -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول -

 مركز آموزش عالی كاشمر -

 

  هاچکیده پایان نامه سامانه »نرم افزار تحت وب» 

ان چكیده پای»از دیگر نرم افزارهای تولید شدده توسدا این شركت درجهت پاسخگویی به نیازهای دانشگاهها سامانه   

صورت متون قابل به را بانک اطالعاتی دانشگاهها  در موجودپایان نامه های اطالعات كه این سامانه  می باشد «نامه ها

  منتشر می كند. جستجو در وب به همراه فایل خالصه پایان نامه

http://shaya-co.ir/DescribeProduct.aspx?myid=19
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 :« سامانه چكیده پایان نامه ها»همراهان شركت پیشگامان داده پرداز شایا در زمینه نرم افزار تحت وب 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر -

 

  مدیریت تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردهاسامانه »نرم افزار تحت وب» 

راه اندازی نموده « سامانه مدیریت تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها»سامانه ای تحت عنوان  1939سال این شركت از 

 ارادامه، در اختید در ساماندهی، مدیریت و یكپارچه سازی اطالعاتی مربوط به تابلوهای سطح شهر و است كه هدف آن،

ن ی در سطح شهر توسا شهروندان به صورت آنالیرزرو تابلوهای تبلیغات برای وب تحت الكترونیكدی خدمات گذاشتن

)شامل  بر روی نقشهاز امكانات بارز این نرم افزار می توان به قابلیت نمایش اطالعات تابلوهای تبلیغاتی  باشد. می

 وضعیت تابلو، آخرین رزرو كننده، تاریخ آزاد شده تابلو و ...( اشاره نمود.

 

تابلوهای و مدیریت می باشد، كه هم اكنون از این سامانه جهت رزرو  شهرداری اصفهانسفارش دهنده این نرم افزار 

 .نمایداستفاده می در سطح شهر تبلیغاتی 

 

  جذب نیرو و استخدامسامانه »نرم افزار تحت وب» 

 زمان در و نموده وارد دارند نیاز انسانی نیروی به آنها در كه مشاغلی لیست ، سامانه این اندازی راه با كارفرمایان

 . كنند می ثبت آگهی موردنظر شغل روی بر مناسب

 می خود رزومه تكمیل به ملزم آن از پس و شوند می عضو سایت در( كار جویندگان) سایت كاربران دیگر طرف از

 در مندرج مقررات و شرایا مشاهده و سایت در شده درج های آگهی بین از توانند می رزومه تكمیل از پس .باشند

 .نمایند اقدام( LIKE) شغل این به خود عالقمندی درخواست ثبت به نسبت ، آگهی

 رازاب ها آگهی در مندرج مشاغل نسبت كه را افرادی كلیه رزومه تواند می آگهی، انقضاء زمان پایان در سیستم مدیر

 .دهد انجام افزار نرم همین طریق از نیز را بعدی های پیگیری و نموده استخراج را اند نموده عالقه

 

 :« سامانه جذب نیرو و استخدام»همراهان شركت پیشگامان داده پرداز شایا در زمینه نرم افزار تحت وب 

 گروه صنعتی انتخاب -

 شركت مدیران بهاور اسپادانا -

 

  فرزینسازمان الکترونیک »طراحی و پیاده سازی فرم و فرایندهای سازمانی بر روی» 

وانسته ت نرم افزارهای تحت وب تولید شركت پیشگامان داده پرداز شایا با بهره گیری از دانش چندین ساله خود در زمینه

ه گیری بهربا هدف سازمان الكترونیک فرزین بستر بر روی طراحی و پیاده سازی فرم و فرایندهای سازمانی در زمینه 

 خدماتی را در جهت رفع نیاز سازمان های مختلف ارائه كند.نیز  از سازمان الكترونیكیبهینه 
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 زیر سیستمها و فرم و فرایندهای پیاده سازی شده:برخی از نمونه 

 خاص شروط به توجه با «مدارک گردش حذف فرایند» طراحی. 

 حراست خروج و ورود كنترل»  سیستم زیر همراه به «پیمانكاران پرسنل و پیمانكاران  قراردادها،»  سیستم زیر». 

 اتوماسیون در مربوطه كاربر به ارسال و سایت طریق از «پیشنهادات و شكایات ثبت» سیستم زیر. 

 صورتجلسات و جلسات مدیریت» سیستم زیر». 

 های بایگانی و ها گروه مجوزها، همراه به «ها سمت جابجایی و ها سمت كاربران، مدیریت» فرایند و فرم 

 .مربوطه

 مربوطه های بانک به خودكار ارسال و «مالی بهادار اسناد تمدید» فرایند و فرم. 

 كاربر توسا فرم دریافت تعداد كنترل با «اقساط كسر نامه تعهد صدور درخواست» فرایند و فرم. 

 اسناد مدیریت» فرایند و فرم ISO» مربوطه افراد به دسترسی كنترل و خودكار ارسال همراه به. 

 سایت طریق از نامه گردش و وضعیت نمایش و «مكاتبات رهگیری» سیستم زیر. 

 

 : «رزینسازمان الكترونیک ف» بستربر روی  سیستم زیرپیاده سازی همراهان شركت پیشگامان داده پرداز شایا در زمینه 

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان -

 سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان -

 شركت آب و فاضالب استان تهران -

 تهران 1شركت آب و فاضالب منطقه  -

 تهران 6شركت آب و فاضالب منطقه  -

 سازمان بنادر و كشتیرانی -

 گروه صنعتی انتخاب -

 شركت كوثر صنعت اسپادانا -

 
 : طراحی صفحات وب 

 اصفهان استان داروسازان انجمن -

 اصفهان استان ورزشی پزشكی هیئت -

 (دانشگاهها اساتید به شخصی سایت وب ارائه جهت پایگاهی) استادیران -

 سیستم سپنتا مهندسی فنی شركت -

 ایران بتون شركت -

دیجی استخدام )وب سایتی برای جستجوی كارمند توسا كارفرما (س) زینب حضرت یاوران خیریه انجمن -

 و جستجوی كار توسا كارجو(

 تاالر قصر آریا -

 گروه كاشی و سرامیک پنجه پور -

 اصفهان خاتم كبیری -
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  گواهی نامه هابرخی 

 

   
 انجمن خیریه یاوران حضرت زینب)س( دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

 

 

 

 شرکت پیشگامان داده پرداز شایا با ارتباط 

 
 11واحد شماره  –ساختمان بعثت  -نبش خیابان شهید رجایی -خیابان جی –درس : اصفهان آ

   191 – 95 71 55 61تلفكس :                               191 – 95 71 55 61تلفن :                

 co.ir-www.shaya                         www.ostadiran.irوب سایت :         

 co.ir-info@shaya                        info@ostadiran.ir پست الكترونیک : 
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