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 ثِ ًبم خذا 

 

فه آيران اطالعات آرمان افسارساماوٍ َای  با شرکت مُىذسی آشىایی  

 )مسفا(
 

 فؼبليت خَد سا  ثب ّذف گؼتشؽ ٍ تَػؼِ وبسثشي تىٌَلَطي دس صهيٌِ ّب ٍ حَصُ ّبي هختلف 6831دس ػبل ؿشوت هؼفب    

ػجت سٍاثظ هٌبػت ٍ گؼتشدُ دس ػغَح هذيشيتي،  ثِ  ثِ وبس خذهبت اپشاتَس دٍم تلفي ّوشاُ وـَس، ؿشٍعآغبص ٍ ّوضهبى ثب 

تَليذ دػتگبُ سديبثي ثالدسًگ  ايي ػولىشد، ًتيجِ ًوَد. GPRSدس صهيٌِ  (R&D) الذام ثِ ساُ اًذاصي ٍاحذ تحميك ٍ تَػؼِ

ٌؼت وِ جبيگضيي ػيؼتن ّبي پش خغب ٍ پش ّضيٌِ پيبهىي گشديذ ٍ دس صهبى خَد تحَلي ػظين دس ايي ص ثَد GPRSدس ثؼتش 

 سا ايجبد ًوَد.

افضاس  ت هؼفب الذام ثِ ػفبسؿي ػبصي ًشمدس اداهِ ايي هَفميت ّبي ثذػت آهذُ ٍ ثش اػبع اصل سضبيتوٌذي هـتشيبى، ؿشو  

، ثِ گًَِ اي وِ عيف ٍػيؼي اص گضاسؿبت ٍ اثضاسّبي خبف ًوَدتبهيي ًيبصّبي هتفبٍت هـتشيبى خَد  جْتهذيشيت ًبٍگبى 

جبؿذ. اص ًؼخِ ّبي پيـشفتِ لبثل اسائِ هي يَػتِ ثِ ًشم افضاس اضبفِ گشديذُ وِ توبهي ايي اثضاسّب دسثِ دسخَاػت هـتشيبى پ

 ايي ٍاحذ وبس آًجبييىِ ايي ػفبسؿي ػبصي ٍ ثِ سٍص سػبًي ّوَاسُ ثِ ػٌَاى يه ثشًبهِ تحميك ٍ تَػؼِ هؼتوش دس دػتَس 

آًاليي تَليذ ؿذُ دس وـَس  هغ تشيي ًشم افضاسّبي هذيشيت ًبٍگبىًشم افضاس هَجَد ثِ يىي اص جبلشاس داؿتِ، ثبػث گشديذُ 

 گشدد.  تجذيل

الذام ثِ  ات خَد،دس وٌبس تَليذ دسخَاػت هـتشيبى ٍ ًيض تىويل ػجذ هحصَالت پبػخ ثِّن اوٌَى ؿشوت هؼفب دس جْت 

ػبصگبسي ّبي الصم ثشاي استجبط ًشم  اًَاع هحصَالت خبسجي هؼتجش دس ايي صٌؼت ًوَدُ ٍ ػالٍُ ثش ايي، ٍ اخز ًوبيٌذگي ػشضِ

 افضاسي ثب ايي هحصَالت ًيض هْيب گشديذُ اػت.

الصم ثِ روش اػت هؼفب ثِ ػٌَاى اٍليي ؿشوت ايشاًي تَليذ وٌٌذُ ػبهبًِ سديبثي آًاليي ٍ يىي اص اػضبي فؼبل ػٌذيىبي  

ت ًوَدُ وِ ًـبى دٌّذُ تَليذ توبم اجضاي ّبي ؿٌبػبيي ٍ هىبى يبثي ساديَيي، گَاّي تَليذ وبهل داخلي سا دسيبف ؿشوت

    افضاس ػشٍس اصلي ٍ وذّبي هيىشٍوٌتشلش تَػظ وبسؿٌبػبى هجشة   افضاس هشوض وٌتشل، ًشم  ، ًشمافضاس ن اص ػختػبهبًِ، اػ

س جْت اي وـَ ثبؿذ.ايي ؿشوت ثِ ػٌَاى يىي اص چٌذ ؿشوت ثشتش ٍ هَسد تبئيذ ػبصهبى ساّذاسي ٍ حول ٍ ًمل جبدُ ؿشوت هي

دس اداهِ ًبم ثشخي اص ؿشوت ّبيي وِ دس  هٌتخت ؿذُ اػت.ثش سٍي خَدسٍّبي تشاًضيت  GPS ًصت ٍ پـتيجبًي دػتگبُ ّبي

 ايي صٌؼت ثِ ؿشوت هؼفب اػتوبد وشدُ ٍ افتخبس ّوىبسي دادُ اًذ روش گشديذُ اػت.
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 برخی از مشتریان ما 

 ادارات:ي  َا  سازمان
 ي تْشاى ػبصهبى هذيشيت پؼوبًذ ؿْشداس

 تشافيه تْشاى وٌتشل ؿشوت

 اصفْبى اػتبى ٍصاست جْبد وـبٍسصي

 اػتبى الجشصػبصهبى آساهؼتبًْبي 

 ؿْشداسي دهبًٍذ جْت ًبٍگبى هَتَسي ٍ اداسي

 دفتش ّوىبسيْبي فٌبٍسي ًْبد سيبػت جوَْسي

 ػتبد ًبًَ ًْبد سيبػت جوَْسي

 ثبًه ػشهبيِ جْت خَدسٍّبي پَل سػبى ٍ اداسي

 جْت خَدسٍّبي پَل سػبى ٍ اداسيفشيي ثبًه وبسآ

  اداسُ ول اهَس ػـبيش اػتبى اسدثيل

 ؿشوت گبص آرسثبيجبى غشثي

 ّبي ػوَهي وـَس ًْبد وتبثخبًِ

 اداسُ ول هٌبثغ عجيؼي ٍ آثخيضداسي اػتبى الجشص

 اداسُ اػتبًذاسد ٍ تحميمبت صٌؼتي آرسثبيجبى ؿشلي

 حمل ي وقل : خًدريسازی ي

 ي الوللي خليج فبسعؿشوت حول ٍ ًمل ثي

 تشاثش ػيشجبىگْش ؿشوت حول ٍ ًمل 

 ؿشوت هبهَت ديضل ) اػىبًيب (

  (KOMATSU) هبؿييؿشوت هحَس 

 ؿشوت آػبى خَدسٍ

  (KIA Motors)ؿشوت اعلغ خَدسٍ

  (Hyundai)ؿشوت آػبى هَتَس

  (LIEBHERR/VOLVO) ّپىَ ؿشوت

  (New Holland)آًٍذچىبد نّ ؿشوت

 پشؿيي جٌَة هبؿيي ؿشوت پبػبسگبد

 ؿشوت ٍاطُ هبؿيي صاگشع 

 ؿشوت جيلشاى هَتَس

 ؿشوت چيي ساى هبؿيي 

 ؿشوت تيپبوغ

 ؿشوت پبست تٌذسٍ

 ؿشوت وبالسػبى چبپبس

 ( TNTؿشوت تْشاى ًبٍگبى تشاثش) 

 ( PDEؿشوت پيبم داّي استجبط ) 

 ( Mahexؿشوت ػشيغ تشاثش هبّبى ) 

 ؿشوت تٌذس پيه فبخش ايشاًيبى ) تي ًىؼت (

 ت وظال تشاثشؿشو

 ؿشوت آسپبى هبؿيي الًَذ

 آسيب ديضل ؿشوت

 ؿشوت آسهبى هَتَس وَيش

 ايشاى خَدسٍايتشان  ؿشوت

 ؿشوت ووجبيي ػبصي ايشاى

 (لغبسّبي هؼبفشثشي سجبءؿشوت پيـگبهبى )

 شؿشوت سيل ػيش وَث

 ؿشوت ػوٌذ سيل

 ؿشوت تَساى تَ ليضيٌگ

 ؿشوت ليضيٌگ ػؼبدت هْش

 ؿشوت هبؿيي ػبصي خٌذاثي 

 ؿشوت پبسع لَدسص

 ؿشوت پيوبًىبساى تبًىشي اصفْبى

 ؿشوت َّاپيوبيي لـن ايش

 (جْبى تشاثش هبّبى )ايش َّاپيوبيي هبّبى ؿشوت  

 ؿشوت حول ٍ ًمل َّايي هبّىغ يضد

 بيسٍآػ جْبى يالولل ييث ًمل ٍ حول ؿشوت

 ؿشوت حول ٍ ًمل گلشًگ تشاثش

 ًيه گبهبى تشاثش  ؿشوت حول ٍ ًمل

 مل ًٍذا تشاثش ؿشوت حول ٍ ً

 ؿشوت حول ٍ ًمل ثٌيبد ثبساًذاص

 ؿشوت حول ٍ ًمل گؼتشؽ ؿبّذ

 ؿشوت حول ٍ ًمل ؿْشيبساى اػپبداًب
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 ثبسػپبّبى ذيخَسؿ ًمل ٍ حول ؿشوت

 ؿشوت حول ٍ ًمل چبپبسػجض جبدُ

 ؿشوت حول ٍ ًمل آسام دُ پيـتبص

 ؿشوت حول ٍ ًمل صذالت ثبس

 ؿشوت حول ٍ ًمل ؿْبة تشاثش 

 ايثبس وشهبًـبُ حول ٍ ًمل ؿشوت

 ؿشوت حول ٍ ًمل اوؼَى ٍيظى

 : ي معادن گازوفت، صىعت 

 ؿشوت آپبداًب وبٍؽ ايشاًيبى

 ؿشوت هلي پخؾ فشآٍسدُ ّبي ًفتي لضٍيي

 ؿشوت ثْشُ ثشداسي ًفت ٍ گبص هبسٍى

 لـن ؿشوت تَػؼِ صٌبيغ ًفت ٍ اًشطي

 ؿشوت ًفت ػپبّبى

 ؿشوت تَليذ گبصّبي صٌؼتي دلَاس افضاس

 پبسع گبص ؿشوت

 هْشگبص ؿشوت

 ؿشوت اعلغ هغ وشهبى 

 ؿشوت آسهبى گْش ػيشجبى

 ) خذهبت پتشٍؿيوي(ؿشوت تالؽ وبساى هبّش

 ؿشوت اسفغ ػبصاى هغ ػشچـوِ وشهبى 

 ؿشوت پباليؾ الوَت آثبداى

 ؿشوت پيوبًىبسي گبص اسٍهيِ )جْبى افشٍص ثيي(

 ؿشوت پباليؾ ًفت ٍ گبص پيشٍصي

 ْشُ ثشداسي صٌبيغ ًفت)ايىَ(ؿشوت ساُ اًذاصي ٍ ث

 :ي خذمات صىعت آب ي برق

 ػبصهبى آة ٍ ثشق خَصػتبى

 ؿشوت هتبًيش

 ؿشوت تَصيغ ًيشٍي ثشق اػتبى گؼتبى

 آرسثبيجبى غشثي اػتبى ؿشوت آة ٍ فبضالة

 ؿشوت آة هٌغمِ اي اػتبى خشاػبى سضَي 

 ؿشوت آة هٌغمِ اي اػتبى اسدثيل

 ؿشوت آثضاي ؿوبل )پيوبًىبس آثفب(

 شوت افشاص پيوبيؾ جْت ًبٍگبى اهذاد اداسُ آة ٍ ثشق خَصػتبىؿ

 

 صىعت پخش:

 ؿشوت لجٌيبت ٍ ثؼتٌي هيْي            

 ؿشوت لجٌيبت ٍ ثؼتٌي دٍهيٌَ

 ؿشوت پخؾ يه ٍ يه

 ؿشوت پخؾ ػبيِ ػوي

 ؿشوت دًَى لجٌي پبسع

 گشٍُ صٌبيغ غزايي ديٌب ) پپؼي، چي تَص(

 ؿشوت هْشگبى پخؾ حبفظ )هضهض(

 ت گلپخؾ اٍلؿشو

 ؿشوت گلشًگ پخؾ

 ؿشوت چبي دثؾ

 ؿشوت هَاد غزايي صفبپخؾ )ؿىلي(

 ؿشوت پشٍتئيي گؼتش ػيٌب)گَؿتيشاى(

 ؿشوت ؿىالت فشهٌذ

 لجٌيبت ٍ ثؼتٌي چَپبىؿشوت 

 ؿشوت ثيؼىَئيت گشجي

 ؿشوت تْشاى گَاس) پخؾ هبءالـؼيش جَجَ(

 ؿشوت پخؾ ؿىَفب هٌؾ

 (MZPؿشوت پخؾ هشٍاسيذ صسيي پبسع )

 وت لجٌيبت دٍؿِ آهل) ّشاص(ؿش

 گلؼتبى  ؿشوت پخؾ هحصَالت

 ؿشوت فشاٍسدُ ّبي لجٌي گال آهل

 ؿشوت پخؾ چبي ًَؿيٌِ

 ؿشوت پخؾ ؿبهبًب

 ؿشوت ػپيذ هبويبى

 ؿشوت صٌبيغ غزايي ثْپشٍس آسيب 

 ؿشوت صٌبيغ غزايي گذٍن

 ؿشوت عاليِ تجبست جبٍيذ)چبي تاللَ(

 ؿشوت هْش گيبُ

 بؿشوت هحصَالت غزايي گلْ

 وبسخبًِ ًبى گٌذم صاس 

 ؿشوت هَاد غزايي تشخيٌِ

 ؿشوت تيبم پخؾ گؼتش

 ؿشوت هَلتي وبفِ 

  ؿشوت ؿىالت پبسهيذا )ويبى ؿىالت ويويب(
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 آسپبًَؽ )ايؼته( ؿشوت

 ؿشوت ؿىَفب ثْذاؿت آسيي ) پشطن (

 ؿشوت پخؾ ػبيِ گؼتش ػالم 

 ؿشوت پخؾ ػبًب )هبًي(

 ؿشوت پخؾ هبوبسًٍي هبًب

 بُ ػپيذاى آهلؿشوت وـتبسگ

 ؿشوت وـتبسگبُ صٌؼتي هيبى وبلِ آهل 

 ؿشوت وـتبسگبُ پش ػفيذ آهل

 ؿشوت صٌبيغ ؿيش تْشاى )ٍاسًب(

 دام دٍؿبى آٍيظُ فشآٍسدُ ّبي لجٌي ؿشوت

 )هيبهي( ؿشوت فشآٍسدُ ّبي لجٌي فجش ؿبّشٍد

 ؿشوت فشآٍسدُ ّبي ؿيشي جبهَع جٌَة

  ؿشوت ّبًي هبصًذساى

 يگبًِؿشوت پخؾ ػيالًِ ػجض 

  ٌبةيه صٌؼت ٍ وـتؿشوت 

 ؿشوت وـت ٍصٌؼت ػجضدؿت گيالى 

 دؿت ػجض اجذاد هشؽوت شؿ

 ؿيوي فَهيؿشوت 

 ؿشوت دليك ؿيوي 

 وبػپيي پخؾؿشوت 

 پبسع ىبيال تجبست لَتَع پخؾ ؿشوت

 ؿشوت پخؾ ثشًج ؿبّي وشهبًـبُ

 ؿشوت يلذا پخؾ هضهض

 ؿشوت پخؾ ٌّش اٍل

 ؿشوت پخؾ پبوٌبم

 ي پبوـَهب ؿشوت تَليذي صٌؼت

 ؿشوت پخؾ دٍوب

 ؿشوت پخؾ سٍص ثِ سٍص هشين

 ؿشوت پخؾ ًيىٌبم يبػيي 

  ؿشوت پخؾ دٍساػل

 ؿشوت خـىجبس ؿىَُ ثٌبة

 ؿشوت هثلث ػجض ؿوبل

 گشٍُ تَليذي يبدگبس

 ؿشوت آستب پخؾ ؿيشاص ديٌب

 ؿشوت پخؾ ديٌب گؼتش الجشص

 ؿشوت پخؾ اعلغ تجبست سػپيٌب

 ؿشوت ػالهت پخؾ ّؼتي

 لجٌيبت ٍ ؿيش حليتؿشوت پخؾ 

  ؿشوت ويبى ثبداع

 ؿشوت تىيي تجبست فشداد

 ؿشوت هضسػِ خَسان ػبلن )صي خَسان(

 فشٍؿگبُ صًجيشُ اي ّفت)اٍؿبًه(

 ؿشوت وَُ ػوبي وشهبًـبُ

 پخش داريیی

 ؿشوت تَصيغ داسٍّبي داهي داسٍپخؾ

 ؿشوت هحيب داسٍ

 ؿشوت ثْؼتبى پخؾ

 ؿشوت فشاگيش پخؾ دهبًٍذ

 لتيبم ؿشوت داسٍػبصاى ا

 ب ؿشوت داسٍ ػبصي هيٌ

 ؿشوت پَيؾ فبسهذ گؼتش

 سایر:

 ؿشوت ػْالى ًوب

 ؿشوت فَالد ثْوي

 ؿشوت فَالد اهيي عجشػتبى

 ؿشوت ظشيف پليوش ػپبّبى

 ؿشوت پشػَ الىتشًٍيه سادهْش

 ؿشوت تَليذي ثبصسگبًي آيپه آػيب اوؼيغ)ثبدٍن(

 هجتوغ هصبلح ٍ لَاصم ػبختوبًي ثؼثت الذم

 ش آًَؿِؿشوت سفبُ گؼت

 هصبلح ػبختوبًي تَع هـْذ

 ؿشوت پبسع هجبًي

 ؿشوت ساؿب وبػپيي ايشاًيبى

 خـىـَئي پبوبى

 ؿشوت صٌبيغ فلضي هبصًذ

 ؿشوت تَليذي حويذ صٌؼت فشد

 ؿشوت پبيبة وَثش

 ؿشوت تَليذ تجْيضات ايوٌي ساّْب

 ّـتن سٍصؿشوت 

 ٍ... شوبىيّ گلؼتبى هْشگبىؿشوت 

 ؿشوت پشٍفيل اسان
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 خی از پريشٌ َای اوجام شذٌ دیگر ؛بر

 وـَس ساداسي ػبصهبى ساّذاسي ٍ حول ٍ ًمل جبدُ اي ػبهبًِ ػٌجؾ ٍ وٌتشل اص ساُ دٍس تشدد ؿوبسّبي 

 تشافيه تْشاى وٌتشل ؿشوت ساداسي ٍ هغٌبعيؼي ػبهبًِ ػٌجؾ ٍ وٌتشل اص ساُ دٍس تشدد ؿوبسّبي 

 ايوي ساُ َّؿوٌذ تجْيضات ؿشوت ثشاي وـَس جبدُ ّبيهتغيش  پيبم ّبي بثلَهذيشيت ت ػبهبًِ ًشم افضاسي  ...ٍ. 


