
خدمات شرکت مبتکران

ـــی   ـــوان ایران ـــن ج ـــن متخصصی ـــار برتری ـــا، در کن ـــای دنی ـــن فناوری ه ـــه ای از آخری مجموع
به همراه مدیریت متعهد

دانش بنیان



تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است. ما در مبتکـران اصل را بر صداقت، تالش پایان ناپذیر و ارائه بهترین خدمات گذاشته ایم.
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تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.
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شـرکت مبتکران اشـیاء هوشمند در خرداد ماه سـال 1397 با هدف طراحی، تولید و پشتیبانی 
سیسـتم های رایانـه ای، اپلیکیشـن های تلفـن همراه، طراحی و تولید سیسـتم های هوشـمند، 
اینترنـت اشـیاء و اینترنـت اشـیاء صنعتـی به صـورت کامـا بومـی و بـا تکیه بر سـال ها 
تجربـه و دانـش فنـی شـروع بـه فعالیـت نمـود و بـه شـماره ثبـت 526664 در اداره ثبـت 

شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

امکانات شرکت

1- تکیـه و نقطه قوت اصلی ما در شـرکت مبتکران اشـیاء هوشـمند، تیم فنـی خبره و متعهد 
و جوان ماست.

2- مبتکـران بـا هدف تبدیل شـدن به قطـب تولید راهکارها و محصوالت اینترنت اشـیاء در کشـور، 

با تاش، سـرمایه گذاری و صرف زمان فراوان، یکی از بهترین و مجهزترین آزمایشـگاه های اینترنت 

اشیاء صنعتی در کشور را از جهت متخصصین، تجهیزات و قطعات دارا می باشد.

ـــت  ـــان از معاون ـــش بنی ـــه دان ـــذ تائیدی ـــه اخ ـــر ب ـــراوان مفتخ ـــاش ف ـــا ت ـــران ب 3- مبتک
فناوری ریاست جمهوری گردیده است.

4- با ارزش ترین سرمایه ما در مبتکران تجربه فراوان و تاش صادقانه است.
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خدمات شرکت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است. ما در مبتکـران اصل را بر صداقت، تالش پایان ناپذیر و ارائه بهترین خدمات گذاشته ایم.

مشاوره فناوری اطاعات

 مشاوره به نهادهای دولتی در رابطه با پروژه  های کان حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات

 مشاوره در زمینه ایجاد و توسعه سازمان های مجازی

)E-Learning( و آموزش الکترونیک )E-business( مشاوره فروش الکترونیکی 

 مشاوره تجارت و دولت الکترونیک

 مشاوره در زمینه تأمین نرم افزارهای تخصصی

 بهینه سازی فرآیندهای سازمان

 مشاوره در خصوص افزایش سطح امنیت سازمان در مقابله با حمات سایبری

مشاوره و طراحی استارتاپ

 منتورینگ، تحلیل و پرورش ایده 

 خدمات زیر ساختی فناوری اطاعات

 خدمات تخصصی تحلیل، توسعه و پشتیبانی با رویکردهای مالی و اداری استارتاپ ها

)IOT Grid، Web & Mobile Framework ،ارائه زیر ساخت های تکنیکال )میزبانی ابری 
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خدمات شرکت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.

توسعه وب سایت های عمومی و تخصصی

 وب سایت های آموزش الکترونیک

 انواع وب سایت های فروش و مشارکت در فروش

 پورتال های سازمانی 

 انواع داشبوردهای اطاعات مالی، اداری، فروش و ...

)API( وب سایت های پشتیبان اپلیکشن های تلفن همراه 

 پورتال های تخصصی و ...

)IOS توسعه اپلیکیشن های تلفن همراه )اندروید و

 امکان سـنجی، مشـاوره، UI/UX، طراحی، پیاده سـازی، انتشار و پشـتیبانی اپلیکیشن ویژه کسب 

و کار  شما در پلتفرم های Android , IOS با آخرین فناوری روز دنیا 

 اپلیکیشن ویژه ایده های استارتاپی

 اپلیکیشن های آموزشی

 اپلیکیشن ویژه فروشگاه شما

 مدیریت اسناد و پیام رسان های داخلی سازمانی 

 اپلیکشن های ویژه اینترنت اشیاء با پشتیبانی از تمامی پروتکل های استاندارد ممکن
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خدمات شرکت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است. ما در مبتکـران اصل را بر صداقت، تالش پایان ناپذیر و ارائه بهترین خدمات گذاشته ایم.

تولید محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی

ــت  ــوزش و فعالی ــابقه آم ــران، دارای س ــوای مبتک ــد محت ــی تولی ــم تخصص ــای تی ــر اعض  اکث

حرفه ای رسانه ای هستند.

 هویت سازمانی 

Branding & Rebranding 

 پوستر، استوری، استاپ موشن، میکس و مونتاژ 

 شبکه سازی تخصصی، فالور و مشتری واقعی 

راهکارهای اینترنت اشیاء  صنعتی

 اســتفاده از زیر ســاخت پلتفرم ابری و SDK اپلیکیشن تلفن همراه اختصاصی مبتکران برای توسعه پروژه های 

اینترنت اشیاء

 میزبانی داشبوردهای اینترنت اشیاء 

 طراحی، ساخت، توسعه و پشتیبانی پروژه های اینترنت اشیاء و اینترنت اشیاء صنعتی مورد نیاز شما

 سامانه جامع مانیتورینگ محیطی قابل استفاده در :

  کشاورزی هوشمند 

  دامداری هوشمند

  معادن هوشمند 

HSE  

RTLS  
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خدمات شرکت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.

سامانه های تخصصی پیام کوتاه 

 تجربه و اعتبار 14 سال نمایندگی بزرگان خدمات فناوری پیام کوتاه در کشور

)API( ارائه خدمات ارزان و تخصصی به ده ها سامانه استارتاپی فعال 

 مورد اعتماد بزرگان 

 مشاوره تبلیغات پیام کوتاه

 ارائه نمایندگی خدمات پیام کوتاه

بهینه سازی محتوا و وب سایت ها برای موتورهای جستجو )سئو(

 تحلیل تخصصی وضعیت سئو سایت و شبکه های اجتماعی

 طراحی تخصصی نقشه راه بهینه سازی با توجه به بازار و رقبا

 ارائه گزارشات مستند از معتبرترین های جهان

InPage Seo , Content Seo , Social Seo 

UX وUI طراحی 

 خدمات طراحی گرافیک 
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فهرست محصوالت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است. ما در مبتکـران اصل را بر صداقت، تالش پایان ناپذیر و ارائه بهترین خدمات گذاشته ایم.
8

سامانه بازخوردبان

 بازخورد بان، حامی ارباب رجوع و دستیار شماست!

 بــا اســتفاده از بازخوردبــان هــر آنچــه بــرای دریافــت، مشــاهده و تحلیل بازخــورد اربــاب رجوع 

و مشتریان خود نیاز دارید را با بهترین کیفیت و قیمت در اختیار دارید.

داشبورد مدیریت استراتژیک بینا

ـــای  ـــژه هولدینگ ه ـــاده وی ـــول آم ـــورت محص ـــتراتژیک به ص ـــت اس ـــبورد مدیری ـــن داش  اولی

صنعتی و سرمایه گذاری

 بینا، هر آنچه مدیران نیاز دارند.

داشبورد مدیریت استراتژیک بصیر

ـــه  ـــه هم ـــال ب ـــتیبانی از اتص ـــا پش ـــتراتژیک ب ـــت اس ـــبوردهای مدیری ـــر داش ـــل آخ ـــر نس  بصی

سامانه های مالی، اداری، فروش و ... ایرانی

 بصیر دستیار هوشمند مدیران ایرانی 

  بصیر تنها سامانه DSS با رویکرد نیاز مدیران ارشد هولدینگ ها
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فهرست محصوالت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.

سامانه هوشمند دامداری - سامانه نظارت سامت دام سنگین مبتنی بر اینترنت اشیاء 

 ســامانه هوشــمند دامــداری بــا نظــارت مســتمر و دقیــق بر فعالیــت فیزیکی، گــوارش، دمــای بدن 

و اقلیم دامداری با فناوری اینترنت اشیاء و شبکه های بیسیم کم مصرف می باشد.

 ســامانه هوشــمند دامــداری قــادر بــه تشــخیص ســامت دام، پیشــگیری و تشــخیص افســردگی، 

آلودگی فلزی در غذا و عفونت های متداول دام می باشد.

کشتبان - سامانه کشاورزی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

ـــبز،  ـــای س ـــمند )فض ـــاورزی هوش ـــدار کش ـــت و هش ـــارت، مدیری ـــع نظ ـــامانه جام ـــن س  اولی

گلخانـــه، بـــاغ و مزرعـــه( مبتنـــی بـــر فنـــاوری اینترنـــت اشـــیاء و شـــبکه های بی ســـیم و 

ـــی  ـــرایط اقلیم ـــاز و ش ـــاس نی ـــر اس ـــران و ب ـــرکت مبتک ـــل ش ـــا در داخ ـــه تمام ـــه ک ـــاری م معم

کشور طراحی و ساخته شده.

سامانه معدن هوشمند مبتکران

ـــرآوری و  ـــل، ف ـــتخراج، حم ـــار، اس ـــاف، انفج ـــکاری )اکتش ـــای معدن ـــه فرآینده ـــپاچینگ کلی  دیس

فروش( با فناوری اینترنت اشیاء صنعتی و معماری ابری

 با افتخار تمام،  طراحی، ساخت و پیاده سازی در ایران

 استفاده از آخرین فناوری های اینترنت اشیاء صنعتی و همگام با بزرگان جهانی صنایع معدنی

 راهکاری منعطف، قابل اعتماد و مناسب برای انواع معادن کشور
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فهرست محصوالت
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نرم افزار کنترل و مدیریت فرآیند های بازرگانی خارجی )واردات و صادرات( 

 کاما بروز و بر اساس مطالعات گسترده بر روی فرآیندهای بازرگانی کشور

 مدیریت سفارشات، فاکتورها، اسناد، انبارها و حمل و نقل

 اتصال به سامانه های پایش الکترونیک محموله های حساس )گوشت، کاغذ، کنجاله ها و ...(

 اطاع رسانی اخبار گمرکی ایران و سایر مبادی و مقاصد تجاری

 اولین سامانه با قابلیت مدیریت هوشمند تعرفه های گمرکی 

سامانه ایمنی معادن تونلی زیر زمینی )یورت 43(

  دانش بنیان

 اولین سامانه پایش و هشدار معادن تونلی ایران

 اولین سامانه بومی پایش بی سیم در صنایع با خطر گازخیزی باال

 اولین سامانه اپن سورس و بومی مدیریت اینترنت اشیاء در کشور

 اولین پلتفرم Open Grid در کشور

 قابلیت بکارگیری در طیف وسیعی از کنترلر های آموزشی و صنعتی

IOTMonitor
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فهرست محصوالت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.

حبه )پلتفرم هوشمند تحلیل خبر و رسانه های اجتماعی(

 اولیـن و تنهـا موتـور هوشـمند خبرخـوان با قابلیـت تحلیـل کل خبـر، یادگیری ماشـینی، هوش 

مصنوعی، کان داده ها، شبکه های توزیع شده و ابری، فعال از 1393 تا کنون

  تحلیل و مدیریت کمپین های تبلیغاتی

 تحلیل ریشه اخبار و مقاالت ویژه کسب و کارهای با تعداد باالی ارباب رجوع

 انتشار خودکار اخبار در شبکه های اجتماعی

سامانه آموزش مجازی مبتکران 

  سامانه یکپارچه مدیریت آموزش، دانشجو، اساتید، آزمون، مدرک و ...

 مورد اعتماد برترین شبکه های آموزش تخصصی در کشور

 صد درصد طراحی، ساخت، میزبانی و پشتیبانی در ایران

سامانه ساراد )سامانه ردیابی آنی دارایی ها(

ـــه  ـــت ک ـــران اس ـــی در ای ـــامانه RTLS Real Time Location System بوم ـــن س ـــاراد اولی  س

ـــاراد در  ـــت. س ـــری اس ـــر اب ـــبکه انعطاف پذی ـــای BLE, LoRa , WiFi و ش ـــاوری ه ـــر فن ـــی ب مبتن

صنایـــع نفـــت و پتروشـــیمی، ســـکوهای نفتـــی، بیمارســـتان ها و مراکـــز درمانـــی، معـــادن، 

ـــکان  ـــف م ـــری وظای ـــی و پیگی ـــورت آن ـــا بص ـــخاص و دارایی ه ـــی اش ـــت ردیاب ـــع و ... جه صنای

محور کارایی دارد.

 بیمارستان هوشمند، معادن هوشمند، تبلیغات هوشمند 
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برخیازپروژهها

تمامسعیماارائهبهترینراهکارهایفناورانهبرایشمااست. مادرمبتکـراناصلرابرصداقت،تالشپایانناپذیروارائهبهترینخدماتگذاشتهایم.
12
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برخیازپروژهها

تمامسعیماارائهبهترینراهکارهایفناورانهبرایشمااست.
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تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.
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مشتریان ما

ما در مبتکـران اصل را بر صداقت، تالش پایان ناپذیر و ارائه بهترین خدمات گذاشته ایم.
14

دانشگاه آزاد اسامی

شرکت ذغال سنگ 

کرمان

پدیده شاندیز

اندیشکده سبک زندگی و 

خانواده صدای حکیم

صندوق بازنشستگی 

فوالد

شهرداری تهران 

سازمان میادین

مرکز آموزش های تکمیلی دانشگاه 

صنعتی امیر کبیر

Eurasia Investement

Bank 

خدماات عمومی

 فوالد ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
بقیه اهلل )عج(
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بخشی از رزومه مؤسسین شرکت

تمام سعی ما ارائه بهترین راهکارهای فناورانه برای شما است.
15

 اولیـن مدیـر IT سـازمان جهانـی ) ITF )International Taekwon-Do Federation در 

خاورمیانه

 طراحـی اولیـن سـامانه فعـال تجـارت الکترونیک محصـوالت صنایع کشـاورزی )سـامانه بازار( 

برای بانک کشاورزی و شهرداری تهران 

 طراحـی نـرم افزار کمک دسـتیار پزشـکی و تشـخیص پزشـکی بـرای آزمایشـگاه مرجـع وزارت 

بهداشت با آخرین تکنولوژی و بانک اطاعاتی روز دنیا

 بیـش از 1500 سـاعت تدریـس در حـوزه برنامه نویسـی، طراحـی وب، پایـگاه داده، امنیـت و 

هوشمندسازی

 تأسیس استارت آپ IOTMonitor و همکاری در شهر هوشمند شهرداری تهران

 مشاور و طراح پروژه شهر هوشمند پدیده مشهد و جزیره کیش
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مسئولیت اجتماعی

ما در مبتکـران اصل را بر صداقت، تالش پایان ناپذیر و ارائه بهترین خدمات گذاشته ایم.
16

 آمـوزش: خـدا را شـاکریم که همواره نـام و رزومه ما با آمـوزش و تربیت نیروی انسـانی کارآمد، 

متخصـص و متعهـد در حوزه فنـاوری اطاعات عجین بـوده و همواره عدالت آموزشـی را وظیفه ای 

بر گردن خود می دانیم.

 بهداشـت، ایمنـی، محیط  زیسـت و مدیریت بحران: ما در مبتکـران خود را متعهد بـه ارائه راهکارها 

و محصوالت دوسـت دار محیط زیسـت و حافظ ایمنی انسـان ها، دانسـته و در ارائـه این محصوالت 

مسئولیت اجتماعی خود را ورای منافع مالی تعریف می کنیم.

 خدمات مشـاوره ای و حقوقی به اسـتارتاپ های فناوری اطاعات و اینترنت اشـیاء: ما در مبتکران 

همواره آماده ارائه مشاوره و خدمات توانمندسازی و انتقال تجارب تلخ و شیرین خود می باشیم.

تماس با ما

09125760915         
www.ioi-co.com        


