
  ارزش ها و باورها

 

 .پاسخگويي به مشتري و جلب رضايت مشتري بر هر کاري ارجحيت دارد 

 آن يفايو تالش مجدانه در ا يبه حقوق مشتر احترام 

 يو کارکنان و مشارکت آنان در تحقق اهداف سازمان رانيمد يريپذ تيو مسئول ييتعهدگرا 

 ندهايو فرآ تهايفعال يو اثربخش ييکارآ 

 و جامعه انيدر قبال کارکنان، مشتر يو درستکار صداقت 

 قانون و تعهدات شرکت ،يبه اصول اخالق حرفه ا يبنديپا 

 کارکنان يسالمت، رفاه و رشد و تعال ،يمال نيدادن به تام تياهم 

 محصول و ارائه خدمات ديدر تول يو نوآور تيخالق 

 دست آيند. کيفيت و سرعت در توليد نرم افزار دو هدف هستند که بايد با مصالحه به 
 .وعده ها بايد در مهلت داده شده تحقق يابند 
 .دانش بايد به روز شود و بين افراد شرکت منتشر گردد 
 .راه حل هاي جديد و به روز بايد قبل از ايجاد نياز مشتري شناسايي و ارايه شود 
 .هيچ مشکلي نبايد بدون پيگيري و تالش براي يافتن راه حل رها شود 
 کت بايد احساس رضايت و شادکامي از محيط کار داشته باشند.تمام افراد در شر 
 .احترام متقابل و تعامل سازنده در روابط بين فردي کليد حل مشکالت است 
  .باور داريم که با توکل بر خدا و صبر ما مي توانيم 
  .باور داريم که بايد کار علمي ثروت زا انجام دهيم 
 اي نرم افزاري مي توانند نقش ايفاء کنند. باور داريم که در اقتصاد کشور شرکت ه 
  .آرزو داريم که بتوانيم در عرصه بين المللي نقش ايفاء کنيم و جوان دانشمند مسلمان ايراني را به رخ عالم بکشيم 
  .آرزو داريم که در همه مراحل کار خدا از ما راضي و محافظ ما باشد 
 :ارزشهاي ما عبارتند از 

o  رضاي خدا و بندگي او 

o احساس تعهد نسبت به کشور و ايران اسالمي 

o  بهره وري 

o  کسب ثروت از توليد 

o کار عالمانه 

o مشتري مداري 

o انصاف 

o انسان دوستي 

o کار مستحکم و متقن 

o احساس تعهد نسبت به شرکت و جامعه 

o  مسئوليت شناسي 

o مشورت و بکارگيري خردجمعي و نداشتن استبداد راي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چشم انداز
 

 

 است : ريو با اهداف ز يسازمان دانش محور و هوشمند در تراز جهان کيشدن به  ليتبد ا آريانچشم انداز 
 

 کيدانش انفورمات يو مستند ساز ييشناسا يو گسترده برا اينظام پو جاديا 
 انيتر به مشتر عيسر ييپاسخگو يکسب و کار شرکت برا يندهايفرا يريانعطاف پذ يارتقا 
 شرکت يدانش نرم افزار ديتول يمنابع و راهکارها ييشناسا 
 در چارچوب شرکت دانش محور يدر پژوهش و فناور يرقابت يها تيبه مز يابيدست 
 نرم افزار ديتول يمنابع و راهکارها  ييشناسا يندهايبر فرا يگذار هيسرما 
 يو سازمان يفرد يريادگيبه  قيتشو قيکارکنان از طر يها يها و توانمند تيبهبود قابل 
 يفناور ديو ثبت دانش در قالب تول يتوسعه مستندساز  

   اهداف کشور و انقالب به  شبردينرم افزار در پ لياستفاده از پتانس نهيشرکت الگو در زم کيمطرح شدن به عنوان
 صنعت برسند.  نيا يو اثربخش گاهيجا نياز ا يشتريبه باور ب يو خصوص يحوزه اعم از دولت نيافراد شاغل در ا هيکل کهيطور

 خدمات در بازار  يه پوشش حداکثرب دنيرس 

  در ابعاد مختلف  يجهان يورود به بازارها يآماده شدن برا 

   رقبا،  نيقابل قبول، بازارشناس، منصف، مطرح در ب يتيريبا توان مد يشرکت محترم، علم کيمطرح شدن به عنوان
 ها نهياز زم ياريو شاخص در بس

 کارمندان  يرشد برا تيامن و عالمانه و سالم با قابل يکار طيکردن مح فراهم 

 بازار  يازهايمناسب ن صيتشخ 

 يمشتر يازهاين يمناسب برا يو انتخاب تکنولوژ يتکنولوژ رصد  

 و در زمان مناسب انيپسند، مقرون به صرفه به مشتر يقابل اعتماد، مشتر يينرم افزارها ارائه 

 انيمشتر ازيخدمات مستمر بر اساس ن ارائه 

   اطالعات. يدر عرصه فناور يرقابت جهان تيو چند منظوره با قابل يکاربرد ينرم افزارها ديدر صنعت تول شرويپ 

 شرکت يديمحصول کل نهيبرند شرکت بعنوان برند برتر کشور در زم تيتثب 

 در کشور آموزشي ينرم افزار يپروژه ها يشرکت مجر نيبرتر گاهيجا احراز 

 شرکت يدير حوزه محصول کلسهم عمده بازار د کسب 

 يمجاز يده در فضا و سود داريپا يکيکسب و کار الکترون کي تيمالک 
  
 

 

 

 شرکت  یمش خط
 کامل آنها تيو جلب رضا يمدار يکارفرما ، مشتر يو ماد يحقوق معنو تيرعا 
 آنها يکاربران و اعمال خواسته ها يازهايها با ن ستميکامل س انطباق 
 ايدن يدستاوردها نيمحصول منطبق بر آخر ديدر تول تيفيشرکت و کنترل ک تيرينظام مد يروز رسان به 
 انيکامل در حفظ اسرار و اطالعات مشتر يامانت دار تيرعا 
 يسياستاندارد برنامه نو يو متدها ياز ابزارها استفاده 
 يعتو صن يمال يادار ونيمناسب اتوماس يراهکارها يساز ادهيدر پ يخدمات و مشاوره حرفه ا تعهد 
 يسازمان يندهاياطالعات و فرآ يواقع يکپارچگي 
 يبانيو مناسب در خدمات پشت ديجد يروش ها ارائه 

 الزم جهت تحقق آن يسازوکارها يو برقرار انيمشتر يدادن به خواستها تياولو 



 انيبر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتر ديتاک 

 قيتحقشرکت از راه  يو بروز نگه داشتن دانش تخصص شيافزا ( و توسعهR&Dمستمر ) 

 در شرکت ندهايو نظام مند نمودن سازمان و فرآ يستمينمودن نظم و تفکر س حاکم 

 محصوالت و خدمات شرکت ندها،يفرآ ستم،يمستمر در س بهبود 

 ،شرکت يرساختهايز يتوسعه و بروزآور بهبود 

 آنان يش و توانمندسازآموز يبرنامه ها يکارآمد و متعهد و برقرار يانسان يرويو پرورش ن جذب 

 جهت مشارکت موثر کارکنان در اهداف شرکت يزشيانگ يها سميمکان جاديا 
  

 

 

 شرکت تیمامور
 ازيمورد ن يخدمات يپروژهها ياجرا نهيدر زم ييو اجرا يتيريمد ،يسازمان يها ييها و توانا تيرشد و توسعه قابل 

 .يمشتر يسازمان ها و شرکت ها
 و  تيفيو ک يتمام شده، بهبود بهره ور متيکاهش ق قيدر بخش خدمات جامع از طر يريامکان رقابت پذ شيافزا

 مناسب در حوزه خدمات جامع و مطلوب. يها ليها و پتانس تيقابل جاديا
 اجرا در حوزه خدمات جامع و مطلوب و جذب دانش و روش  يو تکنولوژ يو مهندس يو توسعه دانش طراح جاديا
 .نيت جامع نوروز جهان در ارائه خدما يها
 در ارائه انواع خدمات جامع و مطلوب. تيفيسرعت و ک شيافزا 
 ربطيذ يو گسترش حوزه خدمات پس از فروش در بخش ها جاديا. 
 و توسعه سهم بازار در هر  يجهان يمطابق با استانداردها يو فرامل يدر سطح مل يخدمات يپروژه ها يو اجرا تيريمد

 بخش.
 پروژهها و استفاده از امکانات بالقوه کشور جهت  يدر اجرا يت پوشش و همکار داخلتح يشرکت ها ييتوسعه توانا

 .يداخل يياجرا يتکنولوژ يشکوفا نمودن آنها و ارتقا
  نفعانيذ يازهايبه ن ييشرکت و پاسخگو يمستمر منابع انسان يتوسعه. 
 يالملل نيو ب يمرتبط در سطح منطقه ا يبا نهادها و سازمان ها نهيو ارتباط نهاد يهمکار. 
 
 

 

 

 

 


