
آشـــــــــــــــــــنایی با

هلدینگ بــــــــــــــزرگ

معرفی دپارتمان ها، شرح خدمات و وظایف

فعالیت ها و گزارش عملکرد سه ماهه

پارســیــــان



هلدینگ پارسیان

معرفی

هلدینگ پارسیان پیشـــــرو در صنعت آی تی، ارائه دهنده 

ـازی افراد در راســـتای نیل به  راهکارهایی جهت توانمند سـ

اهداف کالن نظام (دولت الکترونیک، شـــهر هوشـــمند و 

ـات در استفاده  شهروند الکترونیک) و هوشمند سازی موسس

بهینه از تکنولوژی نوین دنیای امروز می باشد.

ـان در  هلدینگ پارسیان با بیش از دو دهه سابقه ی درخشــ

عرصـه ی تکنولوژی و فن آوری اطالعات با در اختیار داشـتن 

بهترین امکانات و کارآمدترین پرسنل از پیشـگامان این حوزه 

می باشد 

ـال جهش تولید همواره  هلدینگ پارسیانبا شـعار جهاد در س

توانســته است اصولی همچون مشـــتری مداری، اعتماد 

سازی، رضایتمندی، بروز بودن، را سرلوحه خود قرار دهد.

جهاد یعنی : 

ج : جلب رضایت حداکثری، 

ه  : همت برای خطای صفر ،

ا   : امنیت و پایداری اطالعات،

 د : دستیابی به ۷۰ درصد سهم بازار
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- جذب، بکارگیری، پرورش و حفظ نیروی انسانی بعنوان ارزشمند ترین سرمایه 

هلدینگ و آموزش به پرسنل در جهت ارتقاء کیفی عملکرد آن

- مشاوره، نظارت و ارائه خدمات انفورماتیک ویژه ادارات و سازمان های استان

- استفاده از برترین نوع خدمات سرویس دهی و توسعه پوشش دهی منطقه

- تامین قطعات و سخت افزار ها و لوازم جانبی رایانه ای ادارات و سازمان ها

- تامین تجهیزات مربوط به شبکه های وایرلس وکابلی گسترده در استان  

- بکارگیری تکنولوژی برتر جهانی و بهره گیری از تجارب افراد حرفه ای 

- استفاده از کارشناسان مجرب و متخصصان ماهر و مبتکر داخلی

- استفاده از بهترین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری

- تامین نیروی انسانی ادارات و سازمان های استان

- نگهداری امور مخابراتی و الکترونیکی در استان

هلدینگ پارسیان

استراتژی

هلدینگ پارسیان

اهداف

- ایجاد ۱۰۰۰ شغل برای ۱۰۰۰ نفر با ایجاد کارخانه فناوری اطالعات

- توسعه پایدار بسترهای مبتنی بر شبکه، کامپیوتر و هوش مصنوعی

- بهبود فضای دسترسی به زیرساخت های حوزه فناور از اطالعات برای شهروندان



سیان
هلدینگ �ر

از نگاه مدیرعامل

خداوند را شاکریم که توفیق داد تا در هلدینگ پارسـیان پس از دو دهه 

فعالیت مســتمر در عرصه کســب و کار و اشتغال مولد بتوانیم حرکت 

موثر ایجاد کنیم و خوشــــبختانه در یکی  از بهترین مجاری و چهار راه 

های اصلی ارتباطی مبحث کســـــــب و کار که همان حوزه فناوری 

اطالعات اسـت قرار گرفتیم، آی تی علم بین رشـته ای اســت و با همه 

فعالیت ها ارتباط مستقیم دارد.

 از اســفندماه ۹۸ با فراگیری مهمان ناخوانده و منحوس کرونا هلدینگ 

ـالت اجتماعی خود، اعالم آمادگی برای ارائه  پارســیان با توجه به رســ

خدمات آمــوزش های مجازی اقدام به راه اندازی کالس های مجازی 

نمود که در این مسیر توانست به بسیاری از مراکز آموزشی دانشـگاهی 

و خصوصی خدمات رایگانی ارائه نماید.

نکته مهم این اسـت که هر تهدید یک فرصـت می باشـد و ما به عنوان 

فعال حوزه فناوری باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.

هلدینگ پارسیان با همکاری افراد مجرب در حوزه های  تخصـصــی 

مختلف توانســـته، خدمات متنوعی را به مشــــترکین ارائه بدهد و 

ـادی  بزرگترین دغدغه مدیران هلدینگ پارسیان هم در شرایط اقتصــ

امروز جامعه اشتغال زایی و ایجاد شغل مولد می باشد.



اینترنت

دپارتمان

ـاوره و راه اندازی اینترنت وایرلس با پهنای باند Dedicate و متقارن و ارائه  - مش

نمودار مصرفی پهنای باند به منظور کنترل بیشتر میزان مصرف

- طراحی نصب و راه اندازی شبکه های WAN, LAN با رعایت اصول و 

استانداردهای جهانی و بر پایه آخرین تکنولوژی روز دنیا

- ارائه هاستینگ و سرویس دهنده مناسب با امنیت باال و پشتیبانی ۲۴ ساعته 

- طراحی و اجرای پروژه های مدیریت و مانیتورینگ شبکه

- راهکارهای جامع پشتیبان گیری و ذخیره اطالعات 

 Mikrotik ، CISCO  مشاوره و ارائه راهکارهای مبتنی بر -

- ممیزی و مستند سازی شبکه

 ADSL / ارائه پهنای باند به صورت وایرلس

اختصاصی و اشتراکی

۰۹۱۹۲۵۲۹۷۶۱

۰۲۵   ۳۷  ۱۳۸ 

دارای مجوز FCP به شماره 

SMT1*3پهنای باند اینترنت

۱۰۰-۹۴-۲۴



پروژه های انجام شده

برخی از 

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی، خوابگاه ها و ساختمان های آموزشی دانشگاه قم

راه اندازی و نگهداری از وایرلس داخلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیسان قم

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی، خوابگاه های دانشگاه حضرت معصومه(س)

راه اندازی و نگهداری از وایرلس داخلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ۱۵ خرداد

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی، خوابگاه های دانشگاه فرهنگیان طالقانی

 راه اندازی شبکه داخلی اداره کل راهداری واحد شهرستان های استان قم

راه اندازی شبکه وایرلس و بی سیم اداره کل راه و شهرسازی استان قم

راه اندازی شبکه وایرلس و بی سیم اداره کل میراث فرهنگی استان قم

راه اندازی و نگهداری از وایرلس خوابگاه های دانشگاه آزاد اسالمی

راه اندازی شبکه وایرلس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

نگهداری شبکه وایرلس اداره کل حمل و نقل جاده ای استان قم

نگهداری شبکه وایرلس خوابگاه و ساختمان اداری دانشگاه قم

راه اندازی شبکه داخلی مرکز امور جوانان هالل احمر استان قم

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی دانشگاه غیر انتفاعی حکمت

راه اندازی و نگهداری وایرلس داخلی مجتمع کوثر

راه اندازی شبکه وایرلس داخلی مجتمع عمرانیه

راه اندازی شبکه داخلی مسجد مقدس جمکران

راه اندازی شبکه وایرلس پاساژ قدس

 راه اندازی بی سیم شرکت جهادنصر 

راه اندازی شبکه موسسه  بصیرت



آموزش مجازی

دپارتمان

ایجاد بیش از ۱۰،۰۰۰ کالس

و بیش از ۲۰،۰۰۰ دانشجوی همزمان

۰۹۱۹۲۵۳۰۳۲۷

۰۲۵    ۳۷   ۱۳۸ 

ارائه بستر

آموزش آنالین

Adobe Connect
Big Blue Button

۱

سرویس

آموزش از راه دور

IranVLP.ir

ارائه بستر وبینار

۲

۳



مشترکین بسترآموزش آنالین

برخی از 

دانشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس

دانشکده فنی و حرفه ای فاطیمه بندر عباس
دانشگاه فرهنگیان حضرت معصومه(س)

دانشگاه فرهنگیان آیت اهللا مدنی

دانشگاه فرهنگیان شهید طالقانی

دانشکده فنی و حرفه ای میناب

 دانشکده فنی یاسوج

دانشکده فنی اردبیل

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه هنر شیراز

موسسه آموزشی اریکه هنر

موسسه آموزشی چرتکه

موسسه آموزشی کیش

مرکز آموزش اصناف 

 

ارائه خدمت وبینار به ادارات و شرکتها
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اورژانس نت

دپارتمان

راه اندازی شبکه ی ادارت،  کافی نت و گیم نت

نصب آنتی ویروس اورجینال و سازمانی

نصب ویندوز و نرم افزارهای کاربردی

عیب یابی سیستم های کامپیوتری

تعمیرات انواع سخت افزار

تعمیر انواع  UPS و آنتن

شارژ کارتریج پرینتر

۰۹۱۹۲۵۳۰۳۸۲

۰۲۵   ۳۷  ۱۳۸ 

انجام خدمات سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه 

در محل شما با حضور شما

تمام خـدمات بدون نیـاز به مراجعـه حضـوری و در محـل شمـا



اورژانس نت

مزایای استفاده از خدمات

انجام کلیه خدمات و رفع عیوب توسط تیمی مجرب و توانمند در سطوح مختلف

پاسخگویی، تعهد و پشتیبانی خدمات انجام شده توسط شرکت

صرفه جویی در زمان شما و حذف سفرهای غیر ضروری 

سرعت باال و کیفیت خدمات با قیمت های رقابتی بازار

امنیت و محافظت از اطالعات و حفظ محرمانگی

ارسال پیک اورژانس به محل فقط با یک تماس

تعمیرو عیب یابی سیستم در حضور شما



نرم افزار

دپارتمان

طراحی انواع وب سایت و اپلیکیشن با جدیدترین متد روز

مدیریت، نگهداری و بازطراحی سایت و اپلیکیشن

طراحی انواع سامانه ها و سرویس های تحت وب  

باز طراحی وب سایت ها قدیمی و نامناسب

راه کارهای حضور در شبکه های اجتماعی

راه کارهای تجارت الکترونیک

تبلیغات و بازاریابی آنالین

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی اپلیپکیشن

ParsianFCP.ir
۰۲۵  ۳۷ ۱۳۸



نرم افزار

برخی از  خدمات دپارتمان

وبسایت امالک، وبسایت فروش فایل و دوره های آموزشی

وبسایت مشابه دیوار و شیپور، وبسایت مشابه دیجی کاال

طراحی و اجرای اپ و وبسایت شبکه های اجتماعی

پورتال و فروشگاه اینترنتی با کمترین هزینه

وبسایت اشتراک موزیک و ویدئو

وبسایت مدارس و آموزش آنالین

اپلیکشین های تجاری و تبلیغاتی
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هاست و سرور

دپارتمان

امنیت و سرعت را همزمان تجربه کنید

ParsianFCP.ir

۰۲۵    ۳۷   ۱۳۸ 

سرور اختصاصی

سرور مجازی

سرور اشتراکی

میزبانی وب

سرور های پایدار

سرعت باال

کنترل پنل قدرتمند

کاربری آسان پنل



امکانات سرور و هاست

برخی از 

راه اندازی سرورهای بروز، با امکان اجاره سرورهای مجازی و سرورهای فیزیکی

پشتیبانی فنی و امنیتی توسط تیم مجرب به صورت ۲۴ ساعته

پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی

سیستم نگهداری اطالعات و بک آپ گیری اطالعات 

راه اندازی سرویس های ویندوز و لینوکس

مجهز به هارد         و پهنای باند نامحدود

٪۱۵ تخفیـف ویژه خرید دو ساله

٪۳۰ تخفیف ویژه خرید سه ساله
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انتشارات

دپارتمان

طراحی، چاپ ، صحافی، نشر

دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد

۰۹۱۹۲۵۳۰۳۲۷

۰۲۵    ۳۷   ۱۳۸ 

ارائه بستر

آموزش آنالین

۱

سرویس

آموزش از راه دور

IranVLP.ir

ارائه بستر وبینار

۲

۳

فروش اقساطی

واحد

فروش اقساطی تجهیزات کامپیوتر و شبکه

ارائه کلیه خدمات  هلدینگ پارسیان به صورت اقساط 

فروش  اقساطی

خدمات  حوزه فناوری

و کلیه اقالم

راه اندازی شبکه

 و پشتیبانی

به صورت اقساط

فروش دستگاه

ماینر به

صورت اقساط
ParsianFCP.ir

۰۲۵    ۳۷   ۱۳۸ 



فروش اقساطی

خدمات برخی از واحد

فروش تجهیزات شبکه (سرور، روتر، سوئیچ، مودم، آنتن، کابل، دوربین مداربسته)

راه اندازی شبکه و پشتیبانی (اجرای کامل کلیه شبکه های بیسیم وسیمی)

فروش لب تاپ، تبلت، موبایل، کامپیوتر، چاپگر، اسنکر، دستگاه کپی و...

طراحی سایت و تولید اپلیکیشن، پشتیبانی و بروز رسانی سایت

ایجاد سرورهای آموزشی مجازی و تولید محتوای آموزشی

فروش دستگاه های استخراج ارزهای دیجیتال و ...

� خیال راحت خرید کنید، �زپرداخت فقط ٪۴


	Page 2
	Page 4
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

