










CMS جامع سریر
تحریه آنالین که به صورت یک 
خبرگزاری مجازی می باشد

ربات هوشمند خبرنگار
امکان رصد سایت های خبری و شبکه های 
اجتماعی مثل تلگرام ، اینستاگرام و ...

فروشگاه جامع اینترنتی
محیطی ساده و کاربردی جهت ثبت عملیات 
خرید و فروش، انبار، حسابداری و ...

مدیریت بازدید
راهکاری مناسب برای تحلیل رفتار 
مخاطب در وب سایت های شما

روزنامه الکترونیکی 
راهکاری برای آنالین نمودن روزنامه ها 
و مجالت شما



BPMS جامع سریر
سامانه جامع مدیریت فرآیندها با موتور منحصر 

به فرد BI و امکان گزارش گیری متعدد

رصد رسانه های تصویری
رصد و پایش رسانه های صوتی و 

تصویری

اپلیکیشن موبایل
با امکان اتصال به وب سایت های شما در 

IOS قالب اندروید و

نشر دیجیتال سریر
راهکاری جامع برای نشر دیجیتال با 

بیش از 100 امکان منحصر به فرد

رزرواسیون بلیط اینترنتی
امکان تعریف انواع پلن های مختلف، 

حسابداری اختصاصی و پرداخت آنالین



پروژه ها:
راه اندازی سامانه اعزام مبلغین ایرانی و غیرایرانی و ایجاد پرونده  ◾

الکترونیکی و فرآیند مکانیزه کامل اعزام مبلغین 
اطلس فرهنگی نیروهای مسلح  ◾
اطلس ارتباطات بین الملل مجمع جهانی صلح اسالمی  ◾
طراحی نرم افزار تلفن همراه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ◾
◾ )IOS طراحی نرم افزار تلفن همراه شبکه خبری العالم )اندروید و
تولید نرم افزار جامع جماران )گردشگری مجازی جماران - اطالعات جامع جماران( ◾
انجام پروژه مستند سازی الکترونیکی ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت  ◾

امام)ره( در سال 1387
تولید نرم افزار همایش علم تا عمل )معاونت علمی ریاست جمهوری( ◾
تولید نرم افزار بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ◾
تولید نرم افزار و کاتالوگ بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی  ◾

فیلم فجر شامل گزارش کامل 26 دوره جشنواره در قالب نرم افزار و 
کاتالوگ

تولید نرم افزار معرفی فیلم های ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم کن ◾
تولید نرم افزار معرفی جوائز بین المللی فیلم فجر در جشنواره بین المللی  ◾

فیلم کن



تولید نرم افزار معرفی کتاب کودک ناشران ایرانی درنمایشگاه بین المللی  ◾
کتاب کودک فرانکفورت2008

تولید نرم افزار خورشید والیت ◾
تولید نرم افزار همایش عملیات روانی و رسانه ◾
تولید نرم افزار همایش عملیات روانی با عنوان مهندسی و آینده پژوهی ◾
تولید نرم افزار جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان همدان ◾
تولید نرم افزار همایش پیامبر اعظم 1385 ◾
تولید نرم افزار یکصدمین سالگرد بلدیه تهران به سفارش شهرداری  ◾

منطقه 5
تولید نرم افزار بسیج و قدرت نرم 1386 ◾
تولید نرم افزار گالری عکس غزه ◾
تولید نرم افزار عکس حجت السالم عبدالعزیز حکیم)رئیس مجلس اعالی  ◾

عراق(
تولید نرم افزار کارخانه کاشی و سرامیک آپادانا سرام ◾
آموزش الکترونیکی زائران بیت اهلل الحرام در سال 1389 ◾

و ....



سایت ها:
سایت ریاست جمهوری اسالمی ایران ◾

)http://www.president.ir( 

پایگاه اطالع رسانی دولت ◾
)http://www.dolat.ir( 

سایت دیوان عدالت اداری ◾
)https://divan-edalat.ir( 

سامانه خبرگزاری شبکه العالم ◾
 )http://alalam.ir( 

سایت شبکه الکوثر ◾
)http://www.alkawthartv.com( 

سایت خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ◾
)http://freena.ir( 

سایت سامانه بین المللی مبلغ ◾
)https://my.moballegh.org( 

سایت شبکه قرآن سیما  ◾
)http://qurantv.ir(



سایت شبکه ورزش سیما  ◾
)http://varzeshtv.ir(

سایت شبکه چهار سیما  ◾
)http://tv  .ir(

سایت امید نامه )پایگاه خبری دکتر عارف(  ◾
)http://omidnameh.ir( 

سایت شخصی دکتر عارف ◾
)http://draref.ir(

روزنامه الکترونیکی امید ایرانیان  ◾
)http://oinews.ir(

خبرگزاری فرهنگ و هنر  ◾
 )http://farhangohonar.ir(

سایت کاخ موزه سعد آباد  ◾
)http://www.sadmu.ir(

کاخ موزه نیاوران ◾
 )http://www.niavaranmu.ir( 

سایت جامع دفاع مقدس ◾
 )http://www.sajed.ir( 
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سایت خبری تحلیلی شریان ◾
)http://www.shariyan.com( 

سایت شرکت گاز استان تهران  ◾
)http://tehrangasco.ir(

خبرگزاری عکس لنز نیوز ◾
)http://lensnews.ir( 

سایت ذهن برتر ◾
)http://zehnebartar.net( 

فروشگاه شوش سنتر  ◾
)http://shooshcenter.ir(

فروشگاه آرت خاک  ◾
)http://artkhak.ir(

سایت پژوهش هنر  ◾
 )http://pajouheshehonar.com(

سایت انتشاراتی مهر نوروز  ◾
 )http://www.mehrenorouz.com(

سایت خبری قاره آفریقا ◾
 )http://ifriqiyah.com( 



سایت شرکت امنیتی امن پایش  ◾
 )http://amnpaayesh.ir(

سایت دنیای سینما ◾
 )http://donyayecinema.ir( 

سایت تئاتر نیوز ◾
 )http://theaternews.ir( 

فروشگاه بلیط اینترنتی ◾
 )http://ticket.theaternews.ir( 

سایت العالم االسالمی ◾
 )http://www.alalamalislami.com( 

مجمع جهانی صلح اسالمی ◾
 )http://www.iwpeace.com( 

طراحی سایت مجمع خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی دفاع مقدس ◾
 )http://www.jebhemana.com( 

طراحی سایت شخصی عباس کوثری )عکاس برتر خبری ایران( ◾
 )http://www.abbaskowsari.com( 

و .... ◾











برخی از نمونه کارهای فروشگاهی 

www.persianapple.com

www.meghdadit.com

www.kimiaonline.com

www.zehnebartar.net

www.persianapple.com

www.meghdadit.com



اپلیکیشن:
شــرکت داده پردازی ســریر رایانه گســتر با داشــتن متخصصان مجرب در 
 Native زمینه طراحی و ســاخت اپلیکیشــن های اندروید به صورت کدنویسی
و ios  به صورت کدنویسی xcode با طراحی گرافیکی بصورت کامال حرفه ای 
و پویا ، تمامی نیاز های شــما را در زمینه برنامه نویســی و تولید برنامه های 

اندرویــد و ios ، برطرف خواهدکرد.








