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اطالعات تأسیس   و امنیت  ين فناور از متخصصی  یتوسط جمع  1383در سال  پردازان آبشار    داده شرکت  

افزارهاي مدیریت  داده پردازان آبشار ارائه خدمات مشاوره، آموزش و تولید نرم فعالیت یاصل هايحوزه . گردید 

 فناوري و امنیت اطالعات است.

ها از طریق ارائه خدمات  فرایندهاي مدیریت فناوري و امنیت اطالعات سازمان ها و  سازي روش بهینه مأموریت ما  

 افزاري با کیفیت باال و سرعت مطلوب است.اي آموزشی و نرم مشاوره 

افزار مدیریت امنیت اطالعات ایرانی بنام  شرکت داده پردازان آبشار طراح و توسعه دهنده اولین و برترین نرم 

سازمان ایرانی داشته و بیشترین سهم بازار را در    80افزار را به بیش از افتخار ارائه این نرم که    ،است  "بادبان"

 باشد. این حوزه دارا می 

آموزش در حوزه سیستم مدیریت امنیت   ممیزي، همچنین شرکت داده پردازان آبشار با ارائه خدمات مشاوره،

( خد   (ISMSاطالعات  نیز  وو  امنیتی  ارزیابی  از  نفوذآزمون    مات  بیش  به  از    100پذیري  کشور  سازمان 

 هاي پیشرو در حوزه ارائه خدمات امنیت اطالعات است.شرکت
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 ها و مجوزهاي تخصصی به شرح زیر است: شرکت داده پردازان آبشار داراي گواهینامه 

 جمهوري فناوري ریاست  و  معاونت علميبنیان در حوزه امنیت توسط  عنوان شركت دانشاحراز صالحیت به •

 داراي مجوز رسمي از سازمان ملي استاندارد ایران براي تدوین استانداردهاي ملي ایران  •

 عضویت در سندیکاي امنیت فضاي تبادل اطالعات )افتا(  •

 

 
 

از سازمان   با رتبه یک   هاي امنیت اطالعات و ارتباطاتدو استقرار استاندار هشاورداراي پروانه فعالیت در حوزه م •

 ي افتا دفناوري اطالعات و مركز راهبر 

 

 
 

 



پردازانآبشارشرکتداده
 

 

 

  31 از 5 ىصفحه 
Tel: 021-88500542 Fax: 021-88877082 

 ي افتا داز سازمان فناوري اطالعات و مركز راهبر آزمون و ارزیابي امنیتيداراي پروانه فعالیت در حوزه   •

 

 
 

 ي افتا دسازمان فناوري اطالعات و مركز راهبرداراي پروانه فعالیت در حوزه آموزش از   •
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 اي استان تهرانمجوز رسمي فعالیت از سازمان نظام صنفي رایانه داراي •

 

 
 

 

افزار، مشاوره و نظارت، آموزش و هاي امنیت، نرمداراي گواهینامه صالحیت شوراي عالي انفورماتیک در حوزه •

 پژوهش

 

 

 
 



پردازانآبشارشرکتداده
 

 

 

  31 از 7 ىصفحه 
Tel: 021-88500542 Fax: 021-88877082 

 افزار مدیریت امنیت اطالعات بادبان از شوراي عالي انفورماتیک فني نرم  تأییدیهداراي   •

 

 
 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي افزار مدیریت امنیت اطالعات بادبان از  نرم  داراي تأییدیه •
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 غیرعامل كشورگواهي نامه صالحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایبري از سازمان پدافند   داراي   •

 

 

 

 اطالعات بادبان  تیامن تیریافزار مدنرمتست نفوذ    هیدییتأ  داراي   •
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 : دهدخدمات و محصوالت زیر را ارائه میاطالعات،  و امنیت مدیریت فناوري حوزه پردازان آبشار درشرکت داده 

 ( خدمات3-1

 ( ISMSاطالعات )سیستم مدیریت امنیت  •

 ISO/IEC 27000سازي، آموزش و ممیزي مبتنی بر استانداردهاي خانواده مشاوره، طراحی، پیاده ✓

 (ITSMسیستم مدیریت خدمات فناوري اطالعات ) •

 ISO/IEC 20000:2011/ITIL V.3مبتنی بر استاندارد   سازيو پیاده مشاوره، طراحی ✓

 (BCMSسیستم مدیریت تداوم كسب و كار ) •

 ISO 22301:2012مبتنی بر استاندارد   سازيو پیاده مشاوره، طراحی ✓

 (IT Governanceچارچوب حاكمیت فناوري اطالعات ) •

 ISO/IEC 38500:2015مبتی بر استاندارد مشاوره و طراحی  ✓

 (Information Security Governanceچارچوب حاكمیت امنیت اطالعات ) •

 ISO/IEC 27014:2013مبتنی بر استاندارد مشاوره و طراحی  ✓

 (IT Management & Governanceچارچوب حاكمیت و مدیریت فناوري اطالعات سازماني ) •

 COBIT 5 مشاوره و طراحی مبتنی بر چارچوب ✓

 (IT Risk Managementمدیریت ریسک فناوري اطالعات ) •

 COBIT 5 for Riskسازي مبتنی بر چارچوب مشاوره، طراحی و پیاده ✓

 (ISRM)مدیریت ریسک امنیت اطالعات  •

 ISO 27005:2011و   ISO 31000:2009 استانداردهاي برسازي مبتنی مشاوره، طراحی و پیاده ✓

 ( Vulnerability Assessment & Penetration Testingپذیري و آزمون نفوذ )ارزیابي آسیب •

 هاي کاربردي وب افزار و برنامه، نرمشبکه ريپ ذذپ نفو پذیري وآسیب  ارزیابی و آزمون ✓

 افزارهاها و نرمارزیابی امنیت پیکربندي تجهیزات، سرویس  ✓

 ارائه سرویس آزمون نفوذپذیري در قالب جعبه سیاه، جعبه خاکستري و جعبه سفید ✓

 (Hardeningسازي )امن •

 مبتنی بر استانداردهاي امنیتی  امنیتی منطقی و فیزیکی شبکه و اجراي طراحی ✓

 ها سازي پیکربندي تجهیزات و سرویسارائه راهکارهاي عملیاتی امن ✓

 ارائه مشاوره در خصوص انتخاب محصوالت امنیتی  ✓
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 ( محصوالت 3-2

 ISO/IEC 27000  استانداردهاي خانواده  مبتني بر  بادبان: نرم افزار مدیریت امنیت اطالعات •

 

 سیستم مدیریت امنیت اطالعات  نرم افزار مدیریت ریسک:  بانیسکور •
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 : باشد پردازان آبشار به شرح زیر میسوابق کاري شرکت داده

 ( ISMSسیستم مدیریت امنیت اطالعات )( سوابق كاري در حوزه 4-1

 

 : مدیریت امنیت اطالعات بادبانافزار  ارائه نرم •

 )مرکز آمار و فناوري اطالعات( رانیا یاسالم يجمهور يهییقضا يقوه (1

 وزارت کشور  (2

 وزارت نیرو  (3

 ایران شرکت ملی نفت (4

 پورت زیرمجموعه در سطح کشور  120گمرک جمهوري اسالمی ایران و  (5

 ی اجتماع  نیماتکل   سازمان (6

 رانیا یاسالم يجمهور  يانوردیسازمان بنادر و در (7

 سازمان هواپیمایی کشوري (8

 شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران  (9

 رانسلیا یشرکت خدمات ارتباط (10

 تل یرا یخدمات ارتباط شرکت (11

 تهران  ياطالعات و ارتباطات شهردار يفناور سازمان (12

 شهرداري مشهد  و ارتباطات سازمان فناوري اطالعات (13

 ملی بانک  (14

 ملت بانک (15

   بانک تجارت (16

 مسکن بانک  (17

 بانک اقتصاد نوین  (18

 سینا  بانک (19

 انیپارس  بانک (20

 بانک توسعه تعاون  (21

 نده یبانک آ (22

 هیبانک سرما  (23

 شرکت بهسازان ملت (24

 شرکت ثامن ارتباط عصر  (25
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 د یخدمات ام انهیشرکت را  (26

 تجارت الکترونیک پارسیان  (27

 پرداخت اول کیش )جیرینگ( (28

 پرداخت الکترونیک سامان (29

 گردشگريشرکت توسعه فناوري اطالعات  (30

 منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزي خلیج فارس (31

 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (32

 ایرانیانپتروشیمی گذاري سرمایه گروه (33

 پتروشیمی تبریز  (34

 پتروشیمی نوري )برزویه(  (35

 پتروشیمی زاگرس  (36

 پژوهشگاه صنعت نفت (37

 منطقه ویژه اقتصادي پارس (38

 شرکت مناطق نفت خیز جنوب  (39

 مرکزيشرکت نفت مناطق  (40

 بیمه سامان (41

 بیمه البرز  (42

 س فرابورشرکت  (43

 فوالد مبارکه اصفهان (44

 فوالد هرمزگان (45

 فوالد امیرکبیر کاشان  (46

 برق تهران بزرگ يروین عیشرکت توز (47

 برق منطقه اي استان تهران  (48

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران (49

 شرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور (50

 مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتیشرکت  (51

 توانیر -شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران  (52

 برق)ساتبا(  يانرژ يو بهره ور ریدپذی تجد يها يسازمان انرژ (53

 آب و برق خوزستان شرکت (54

 اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي تهران  (55

 اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران  (56

 اداره کل تامین اجتماعی استان البرز  (57
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 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی  (58

 اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان  (59

 اداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاري (60

 اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان  (61

 اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل (62

 تامین اجتماعی استان زنجاناداره کل  (63

 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی (64

 اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان (65

 اداره کل تامین اجتماعی استان قم (66

 آذربایجان غربی اداره کل تامین اجتماعی استان  (67

 غرب استان تهران اداره کل تامین اجتماعی   (68

 سمناناداره کل تامین اجتماعی استان  (69

 اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان (70

 قزوین استان یاجتماع  نیاداره کل تام (71

 درمان استان کرمان  تیریمد (72

 یغرب جانیدرمان استان آذربا تیریمد (73

 درمان استان مازندران تیریمد (74

 ی درمان استان خراسان شمال تیریمد (75

 و بلوچستان  ستانیدرمان استان س تیریمد (76

 درمان استان تهران  تیریمد (77

 درمان استان البرز  تیریمد (78

 درمان استان قم  تیریمد (79

 یی رجا دیاستان هرمزگان ـ بندر شه يانوردیکل بنادر و در ياداره  (80

 )ره( ینیاستان خوزستان ـ بندر امام خم يانوردیکل بنادر و در ياداره  (81

 استان خوزستان ـ بندر آبادان يانوردیکل بنادر و در ياداره  (82

 استان خوزستان ـ بندر خرمشهر  يانوردیکل بنادر و در ياداره  (83

 استان بوشهر ـ بندر بوشهر يانوردیکل بنادر و در ياداره  (84

 و بلوچستان ـ بندر چابهار  ستانیاستان س يانوردیکل بنادر و در ياداره  (85

 ی در انزلـ بن النیاستان گ يانوردیکل بنادر و در ياداره  (86

 رآباد یبندر ام ياقتصاد يژهیو ياستان مازندران ـ منطقه يانوردیکل بنادر و در ياداره  (87

 استان مازندران ـ بندر نوشهر يانوردیکل بنادر و در ياداره  (88

 بندر لنگه يانوردیکل بنادر و در ياداره  (89
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 بندر باهنر يانوردیکل بنادر و در ياداره  (90

 ی اسالم غاتیسازمان تبل (91

 کو پ شرکت سا  (92

 شرکت سردساز خودرو   (93

 شرکت دارویی تماد  (94

 شرکت توسعه فناوري امن ناجی  (95

 شرکت جهاد نصر (96

 

 :سیستم مدیریت امنیت اطالعات  پیاده سازي  و   طراحي،  مشاورهپروژه هاي   •

 (1400)سالیمیپتروش عیتوسعه صنا تیریشرکت مد  اطالعات تیامن تیری مد  ستمیس يساز اده یو پ  یطراح (1

 (99پتروشیمی آپادانا خلیج فارس)سال   ISO/IEC 27001:2013مبتنی بر  شناخت و انطباق سنجی پروژه فاز  (2

 ( 99می )سال یمدیریت توسعه صنایع پتروشISO/IEC 27001:2013  مبتنی بر پروژه فاز شناخت و انطباق سنجی  (3

 (99مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطالعات گروه سرمایه گذاري پتروشیمی ایرانیان )سال  (4

 (99طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت فرابورس ایران )سال  (5

 (99)سال بانک توسعه صادرات طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (6

 (99در شرکت فرابورس )سال  طالعاتطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت ا (7

 ( 99)سال  استان آذربایجان غربیطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی  (8

 ( 99)سال  آذربایجان غربی  تامین اجتماعی استان    مدیریت درمانطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات   (9

 (99)سال البرز تامین اجتماعی استان  رمانمدیریت دطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (10

 (99)سال قم  تامین اجتماعی استان   مدیریت درمانطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (11

 (99)سال   استان سمنانطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی  (12

 ( 99)سال غرب استان تهران طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی  (13

 (99)سال  ان کرماناستطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی  (14

 (99استان کرمان )سال  یاجتماع  نیدرمان تام تیریاطالعات مد  تیامن تیری مد  ستمیس يساز اده یو پ  یطراح (15

 (99)سال  قزویناستان  یاجتماع  نی اطالعات اداره کل تام تیامن تیری مد  ستمیس يساز اده یو پ  یطراح (16

 ( 98)سال    سیستان و بلوچستان  اداره کل تامین اجتماعی استان  طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (17

 (98)سال    چهارمحال و بختیاريطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان   (18

 (98طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان )سال  (19

 ( 98)سال  خراسان شمالیطراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان  (20

 (98)سال اردبیل طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان  (21

 (98سال )کردستان استان  طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی (22

 (98طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات سازمان فناوري اطالعات شهرداري مشهد )سال  (23
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 (98مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطالعات بانک توسعه تعاون )سال  (24

 (98مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطالعات پتروشیمی زاگرس )سال  (25

 (98مدیریت امنیت اطالعات پتروشیمی نوري )سال  طراحی و پیاده سازي سیستم (26

 ( 97سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات بانک سینا )سال طراحی، پیاده (27

 ( 97سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان تهران )سال پیاده (28

 (97مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی شرق استان تهران )سال سازي و اجراي سیستم طراحی، پیاده (29

 (97سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان البرز )سال طراحی، پیاده (30

 ( 97)سال سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی  پیاده (31

 ( 97سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات تجارت الکترونیک پارسیان )سال طراحی، پیاده (32

 (97سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت برق منطقه اي تهران )سال طراحی، پیاده (33

 ( 96سازي و اجراي سیستم مدیریت امنیت اطالعات بندر شهید رجایی )سال طراحی، پیاده (34

 ( 96سازي سیستم مدیریت تداوم کسب و کار بانک ملی )سال طراحی و پیاده (35

 ( 96مدیریت امنیت اطالعات بانک ملی )سال  سیستم سازي و اجرايپیاده طراحی، (36

 ( 96ناظر پروژه طراحی و پیاده سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات بانک توسعه صادرات )سال  (37

 ( 96)سال  بانک اقتصاد نوینسیستم مدیریت امنیت اطالعات سازي و اجراي طراحی، پیاده (38

 (95سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل )سال طراحی و پیاده (39

 (95سازمان تأمین اجتماعی )سال سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات طراحی و پیاده (40

 ( 95هاي آماري سازمان هواپیمایی کشوري )سال و بررسی مشاوره امنیت دفتر فناوري اطالعات (41

 ( 95مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطالعات بانک پارسیان )سال  (42

 (94سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ )سال طراحی و پیاده (43

 ( 94سیستم مدیریت امنیت اطالعات بانک توسعه صادرات )سال  RFPتدوین  (44

 (94سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران )سال  CERTطراحی و استقرار  RFPتدوین  (45

 ( 94و  93 هاي سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت رایتل )سالطراحی و پیاده (46

منجر به اخذ گواهینامه طالعات سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران سازي سیستم مدیریت امنیت اطراحی و پیاده (47

 ( 94و  93سال هاي ) ISO/IEC 27001ملی 

 ( 93سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل بنادر و دریانوردي آبادان )سال طراحی و پیاده (48

 ( 93مشاوره طراحی سیستم مدیریت امنیت اطالعات شرکت سپهر سیستم )سال  (49

 (92بیمه البرز )سال  ISO/IEC 27001:2013ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر استاندارد  (50

 (92و  91 هاي)سال ISO/IEC 27001شرکت بیمه البرز داراي گواهینامه بین المللی  ISMSمشاوره  (51

( بانک انصار  ISMSاطالعات )  سازي سیستم مدیریت امنیتپیمانکار شرکت فناوران حفیظ سامانه در طراحی و پیاده (52

 ( 92و   91هاي )سال

 ( 91)سال  با نام بادبان  مدیریت امنیت اطالعات افزار ایرانی توسعه اولین نرمطراحی و  (53
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شرکت ارتباطات زیرساخت موسوم به گروه واکنش    CERT  مرکزسازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات در  طراحی و پیاده (54

 (91)سال ( هماهنگ رخداد )گوهر

 ( 91سرخس )سال  -شرکت پاالیش گاز خانگیران  ISMSارائه خدمات آموزش و مشاوره  (55

مرکز تحقیقات ارتباطات و فناوري اطالعات و  ـ  یمل ي سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات مرکز دادهطراحی و پیاده (56

 ( 91 و 90هاي رتباطات زیرساخت )سالشرکت ا

 ( 90سال ) تاطالعا يوزارت ارتباطات و فناور (ISMSسیستم مدیریت امنیت اطالعات )  مشاور (57

 (90شرکت پتروشیمی اراک )سال  ISMSمشاوره ارائه خدمات آموزش و  (58

مرکز تحقیقات   محصوالت و خدمات افتاعتبارسنجی  پیمانکار جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در تدوین نظام ارزیابی و ا (59

  (90مخابرات ایران )سال 

 (90سال ) مایسازمان صدا و س يمجاز  يهامعاونت رسانه IPTV یتیدر طراحی معماري امن يهمکار (60

 کشور  سازمان ثبت احوال  ی کارت هوشمند ملسامانه  یکالن امنیت  يطراحی معمار  يسبز در پروژه  مانکار شرکت علومیپ  (61

 ( 90و   89هاي سال)

 (90و  89هاي )سال هوشمند عالئمپردازش  ي پژوهشکده (ISMSمشاور سیستم مدیریت امنیت اطالعات )  (62

منجر به  شرکت ارتباطات زیرساخت    (ISMSسازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات )مشاور و ناظر پروژه طراحی و پیاده (63

 ( 89و   88هاي سال) ایتالیا  IMQتوسط  ISO/IEC 27001اخذ گواهینامه بین المللی 

 (89سال شرکت مخابرات ایران ) (ISMS) سیستم مدیریت امنیت اطالعات RFPپیمانکار شرکت سوشیانت در تدوین  (64

سیستم مدیریت امنیت اطالعات مرکز    ياندازراه  يمانکار شرکت صنایع الکترونیک زعیم در تدوین شرح خدمات پروژهیپ  (65

 ( 89سال ـ شرکت ارتباطات زیرساخت ) ی مل يداده

 ( 89سال سیستم مدیریت امنیت اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ) RFPتدوین  (66

 ( 88سال رساخت )یـ شرکت ارتباطات ز ت اطالعاتی ت امنیریستم مدیس RFPن یتدو (67

پروژه  يپژوهشکدهمانکار  یپ  (68   شده ي بندات طبقهاطالع   تیامن  ن یتأم  ي ارهاسازوک  یراحط  يپردازش هوشمند عالئم در 

 (88سال ) دولتی ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران

پروژهیپ  (69 زعیم در  الکترونیک  پیاده  يمانکار شرکت صنایع  و  اطالعات )طراحی  امنیت  (  ISMSسازي سیستم مدیریت 

  86هاي  سالآلمان )  TUVتوسط    ISO/IEC27001المللی  اخذ گواهینامه بین  بهمنجر    يشرکت مخابرات خراسان رضو

 (87و 

 سوابق كاري در حوزه آزمون نفوذپذیري  ( 4-2

 (1400ي شرکت نفت بهران)سال ریآزمون نفوذپذ (1

 (1400سایپا سیتروئن)سال  يرینفوذپذآزمون  (2

 (99آبفا کاشان)سال  يریآزمون نفوذپذ (3

 ( 99)سال  آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان قم  (4
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 (99)سال  آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان (5

 ( 99)سال  بلوچستانآزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و  (6

 ( 99چهارمحال و بختیاري )سال آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان  (7

 (99آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی )سال  (8

 ( 99آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل )سال  (9

 (99ی استان کردستان )سال آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماع  (10

 ( 99آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان )سال  (11

 (98آزمون نفوذپذیري شبکه و برنامه هاي کاربردي وب سازمان تامین اجتماعی )سال  (12

 ( 98آزمون نفوذپذیري پتروشیمی باختر )سال  (13

 (98آزمون نفوذپذیري شرکت پویا )سال  (14

 ( 98سایپا سیتروئن )سال آزمون نفوذ پذیري  (15

 ( 98آزمون نفوذپذیري توسعه فناوري تحلیلگر امید )سال  (16

 ( 97آزمون نفوذپذیري کارگزاري اقتصاد بیدار )سال  (17

 ( 97اوراق بهادار و تسویه وجوه )سال  شرکت سپرده گذاري مرکزي بورسآزمون نفوذپذیري  (18

 ( 97تهران )سال آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان  (19

 (97آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی شرق استان تهران )سال  (20

 ( 97آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان البرز )سال  (21

 (97آزمون نفوذپذیري اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهاي استان آذربایجان شرقی )سال  (22

 ( 96برنامه هاي کاربردي وب سازمان تامین اجتماعی )سال آزمون نفوذپذیري شبکه و  (23

 ( 96آزمون نفوذپذیري شبکه و برنامه هاي کاربردي وب بانک اقتصاد نوین )سال  (24

 (96آزمون نفوذپذیري شبکه و برنامه هاي کاربردي وب شرکت پژوهش و نوآوري صنایع آموزشی )سال  (25

 ( 95)سال  ينفوذپذیري شرکت هواپیمایی کشورآزمون  (26

پیاده (27 و  طراحی  پروژه  نفوذپذیري  ارتباطات  آزمون  و  اطالعات  فناوري  سازمان  اطالعات  امنیت  مدیریت  سازي سیستم 

 ( 93شهرداري تهران )سال

 ( 93سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات بندر آبادان )سالآزمون نفوذپذیري پروژه طراحی و پیاده (28

 (93شرکت آب و فاضالب استان مرکزي )سال آزمون نفوذپذیري  (29

 ( 91آزمون نفوذپذیري شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان )سال  (30

 (92آزمون نفوذپذیري شرکت پرداخت الکترونیک مبنا کارت آریا )سال   (31

 ( 92و  91هاي آزمون نفوذپذیري و ارزیابی ریسک امنیت اطالعات شرکت سپاهان باطري )سال (32

 (91زیابی امنیتی شرکت بیمه البرز )سال آزمون نفوذپذیري و ار (33

 ( 90شرکت ارتباطات زیرساخت )سال   سازي شبکه( و ایمنPen Testآزمون نفوذ ) RFPتدوین  (34

 (91سازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات بندر امیرآباد )سالآزمون نفوذپذیري پروژه طراحی و پیاده (35
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 ( 91مدیریت امنیت اطالعات بندر انزلی )سالسازي سیستم آزمون نفوذپذیري پروژه طراحی و پیاده (36

 ( بانک انصار  ISMSسازي سیستم مدیریت امنیت اطالعات )طراحی و پیاده آزمون نفوذپذیري پروژه (37

نفوذپذیري   (38 پیادهپروژهآزمون  و  طراحی  )ي  اطالعات  امنیت  مدیریت  خراسان  ISMSسازي سیستم  مخابرات  ( شرکت 

 رضوي 

 سمینارها سوابق آموزش و ( 4-3

 (1400وزارت نیرو)سال  اطالعات تیامن سکیر تیریو مد ISMSو الزامات   یآمورش مبان (1

 ( 99سال ) يخراسان رضو استانداري و فرمانداري هاي کل استان اطالعات در  تیامن سکیر تیریآموزش مد (2

 (99)سال  اننیآموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات گروه سرمایه گذاري پتروشیمی ایرا (3

 ( 99)سال   درمان مدیریت استان آذربایجان غربیآموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (4

 ( 99)سال  درمان استان البرز  مدیریت  آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات (5

 (99اداره کل تامین اجتماعی غرب استان تهران )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (6

 ( 99)سال  آذربایجان غربی اداره کل تامین اجتماعی استان آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (7

 ( 99اداره کل تامین اجتماعی استان قم )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (8

 ( 99اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (9

 (99اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (10

 (99اداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاري )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (11

 ( 99ال اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی )سآموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (12

 (99اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (13

 ( 99اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان )سال آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (14

 ( 99آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان )سال  (15

 ( 98ریت امنیت اطالعات براي اداره تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی )بهار آموزش سیستم مدی (16

 (98آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات براي اداره تأمین اجتماعی شهرستانهاي استان تهران )زمستان  (17

 ( 98آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات براي اداره تأمین اجتماعی شرق تهران )زمستان  (18

 ( 98ریت امنیت اطالعات براي اداره تأمین اجتماعی البرز )زمستان آموزش سیستم مدی (19

 (98آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات براي شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )زمستان  (20

 (97اي )بهار و پاییز هاي برق منطقهآموزش مدیریت ریسک امنیت اطالعات براي شرکت (21

 (97شرکت ایرانسل )بهار آموزش مدیریت ریسک امنیت اطالعات در  (22

 ( 96و مدیریت ریسک امنیت اطالعات در بانک ملی )تابستان  ISMSآمورش مبانی و الزامات   (23

 ( 95و مدیریت ریسک امنیت اطالعات در بانک اقتصاد نوین )زمستان  ISMSآمورش مبانی و الزامات   (24

در اداره بنادر و دریانوردي شهید رجائی )تابستان   COBIT for Riskچارچوب   بر اساس  ITآموزش مدیریت ریسک   (25

95) 
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 ( 95در شرکت آسیاتک )تابستان  ISO/IEC 27005آموزش مدیریت ریسک امنیت اطالعات بر اساس استاندارد  (26

 ( 95در شرکت ایرانسل )تابستان  ISMSآمورش مبانی و الزامات   (27

 ( 95عات در سازمان تأمین اجتماعی )تابستان و مبانی مدیریت ریسک امنیت اطال  ISMSآموزش طراحی و استقرار  (28

 (94در شرکت رایتل )زمستان  ISO/IEC 27001:2013آموزش ممیزي داخلی  (29

 (94براي مدیران ارشد شرکت رایتل )زمستان  ISMSسمینار آشنایی با مبانی  (30

 (94آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات در شرکت آسیاتک )زمستان  (31

استاندارد  اطالعات مبتنیامنیتآموزش مدیریت ریسک  (32 )پاییز   ISO/IEC 27005بر  ایران  بانک توسعه صادرات  در 

94) 

 (94در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران )پاییز    ISO/IEC 27001:2013آموزش ممیزي داخلی   (33

 (94تهران )پاییز  و مبانی مدیریت ریسک امنیت اطالعات در شرکت توزیع برق   ISMSآموزش طراحی و استقرار  (34

 (94براي مدیران فناوري اطالعات سازمانهاي تابعه شهرداري تهران )تابستان  ISMSآموزش مبانی  (35

 ( 94و مبانی مدیریت ریسک امنیت اطالعات در بنادر و دریانوردي بوشهر )تابستان   ISMSآموزش طراحی و استقرار  (36

 ( 94در شرکت رایتل )بهار  ISO/IEC 27001:2013و الزامات استاندارد  ISMSآموزش مبانی  (37

 ( 94در شرکت توزیع برق قزوین )بهار  ISO/IEC 27001:2013آموزش ممیزي داخلی  (38

 (94شهرداري تهران )بهار  ( در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطاتISMSمدیریت امنیت اطالعات ) سمینار سیستم (39

 (94در شرکت توزیع برق قزوین )بهار  ISO/IEC 27001:2013و الزامات استاندارد  ISMSآموزش مبانی  (40

در سازمان مرکزي بنادر و دریانوردي )بهار   ISO/IEC 27001استاندارد    2013به    2005آموزش مهاجرت از نسخه   (41

94) 

 (93در مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائیه )زمستان    ISO/IEC 27001:2013و الزامات    ISMSآموزش مبانی   (42

 (93براي کارشناسان بانک سپه )زمستان  ISO/IEC 27001:2013و الزامات استاندارد  ISMSآموزش مبانی  (43

 (93اي زنجان )زمستان در شرکت برق منطقه  ISO/IEC 27001:2013آموزش ممیزي داخلی  (44

در شرکت بهسازان ملت )زمستان    ISO/IEC 27001استاندارد    2013  به نسخه  2005آموزش مهاجرت از نسخه   (45

93) 

 (93براي کارشناسان فناوري اطالعات مناطق شهرداري تهران )زمستان  ISO/IEC 27001:2013آموزش الزامات  (46

اي زنجان )زمستان در شرکت برق منطقه  ISO/IEC 27001:2013مبتنی بر    ISMSسازي  آموزش طراحی و پیاده (47

93) 

استاندارد  آم (48 الزامات  )پاییز   ISO/IEC 27001:2013وزش  تهران  مناطق شهرداري  براي مدیران فناوري اطالعات 

93) 

در سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران )پاییز    ISO/IEC 27001:2013آموزش الزامات استاندارد   (49

93) 

 (93در سازمان شرکت نفت و گاز پارس )تابستان  ISO/IEC 27001:2013آموزش الزامات استاندارد  (50

 (93در سازمان بنادر و دریانوردي )بهار    ISO/IEC 27005بر استاندارد  اطالعات مبتنیامنیت آموزش مدیریت ریسک  (51

 (92در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )پاییز  ISO/IEC 27001:2013و الزامات استاندارد  ISMSمبانی  آموزش (52
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اداره کل بنادر و دریانوردي بندر شهید رجایی )پاییز    ISO/IEC 27001براساس استاندارد    ISMSآموزش ممیزي   (53

92) 

دانشگاه صنعتی شریف )تابستان   -رت نیرو  وزا  ITآموزش مدیریت ریسک امنیت اطالعات براي مدیران و کارشناسان   (54

92) 

 (91و مدیریت ریسک امنیت اطالعات در اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن )پاییز   ISMSآموزش  (55

و مدیریت ریسک امنیت اطالعات براي مدیران و کارشناسان فناوري اطالعات بانک انصار )تابستان    ISMSآموزش   (56

91) 

 ( 91و دوره مدیریت ریسک امنیت اطالعات شرکت پاالیش گاز خانگیران ـ سرخس )بهار   ISMSسمینار آشنایی با (57

 (90حوزه بانکداري و بیمه )زمستان  ITو مدیریت ریسک امنیت اطالعات براي مدیران و کارشناسان  ISMSآموزش  (58

 ( 90گیالن )زمستانهوشمند عالئم و شرکت راهبران فناوري امن  پردازشریسک براي پژوهشکدهآموزش مدیریت (59

اي استان مرکزي )زمستان اطالعات در شرکت برق منطقهریسک امنیت    ، ممیزي داخلی و مدیریتISMSآموزش   (60

90) 

 ( 90آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات در اداره کل بنادر و دریانوردي منطقه ویژه اقتصادي امیرآباد )پاییز  (61

 ( 90العات در نمایشگاه الکامپ )پاییز سمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اط (62

 (90( در شرکت ملی گاز ایران )پاییز ISMSسمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات ) (63

 (90آموزش سیستم مدیریت امنیت اطالعات و مدیریت ریسک امنیت اطالعات در شرکت پتروشیمی اراک )پاییز  (64

 ( 90)پاییز در سازمان فناوري اطالعات  ISO/IEC 20000و الزامات   ITILآموزش مبانی  (65

در شرکت ارتباطات زیرساخت )پاییز  ISO/IEC 27005( مبتنی بر ISRMآموزش مدیریت ریسک امنیت اطالعات ) (66

90) 

 (90)پاییز در سازمان فناوري اطالعات  ISO 27005بر ریسک امنیت اطالعات مبتنی آموزش مدیریت  (67

 (90( در بانک سینا )تابستان ISRMاطالعات )ریسک امنیت  مدیریت ، ممیزي داخلی وISMSآموزش  (68

در وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات    ISO/IEC 27005و مدیریت ریسک بر اساس    ISMS  ،BCMآموزش مبانی   (69

 ( 90)بهار 

 (90در شرکت متیران )بهار  BS 25999( مبتنی بر استاندارد  BCM) آموزش مدیریت استمرار کسب و کار (70

 (90در شرکت متیران )بهار  ISO/IEC 27005مبتنی بر استاندارد   آموزش مدیریت ریسک امنیت اطالعات (71

 ( 89)زمستان  خودروو مدیریت ریسک امنیت اطالعات در شرکت کیان ISMSآموزش مبانی  (72

 (89در شهرک صنعتی توس در شهر مشهد )زمستان  ISO/IEC 27001سمینار آشنایی با استاندارد  (73

 ( 89مدیریت تولید برق مشهد )  و مدیریت ریسک در همایش امنیت اطالعات شرکت ISMSپیاده سازي آموزش  (74

 (89در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند )زمستان  ISO/IEC 27001آموزش ممیزي داخلی  (75

 (89)پاییز ارائه مقاله و برگزاري کارگاه آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطالعات در هشتمین کنفرانس رمز  (76

 ( 89و مدیریت ریسک در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران )پاییز  ISO/IEC 27001سازي، ممیزي آموزش پیاده (77

 (89و مدیریت ریسک در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )پاییز    ISO/IEC 27001آموزش پیاده سازي، ممیزي   (78
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)تابستان  و مدیریت ر  ISO/IEC 27001سازي، ممیزي  آموزش پیاده (79 پردازش هوشمند عالئم  یسک در پژوهشکده 

89) 

 ( 89هاي مخابرات ایران )تابستان  اطالعات شرکتبا سیستم مدیریت امنیت اطالعات در همایش فناوري  سمینارآشنایی (80

 (89در همایش امنیت اطالعات بانک سپه )تابستان  ISMSسمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (81

 (89سمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات در همایش امنیت اطالعات سازمان ثبت احوال کشور )بهار  (82

 ( 88آهن اصفهان )پاییز در شرکت ذوب ISO/IEC 27001بر مبتنی ISMSو طراحی آموزش مبانی  (83

 (87در مخابرات خراسان رضوي )تابستان    RA2 Risk  ،Callio Secura  ،Cobra  شامل   ISMSافزارهاي  آموزش نرم  (84

 (86اي آذربایجان )پاییز در شرکت برق منطقه  ISMSسمینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطالعات  (85

 (85در سازمان بنادر و دریانوردي بندر امام خمینی )ره( )بهار  ISO/IEC 27001مبتنی بر  ISMSآموزش مبانی  (86

 (84در اداره کل گمرک استان گیالن )پاییز  BS 7799مبتنی بر  ISMSآموزش مبانی  (87
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ي 
حوزه بانک

 

 يمل  بانک •

 بانک سپه  •

  ملت  بانک •

 بانک مسکن  •

 بانک تجارت •

 بانک توسعه صادرات    •

 انیپارس  بانک •

 بانک سینا  •

 بانک توسعه تعاون •

 ندهیبانک آ  •

 ه یبانک سرما •

 بانک اقتصاد نوین  •

 بانک انصار  •

 شركت بهسازان ملت  •

 تجارت الکترونیک پارسیان •

 پرداخت اول كیش )جیرینگ( •

 پرداخت الکترونیک سامان  •

 ا یمبنا كارت آر کیپرداخت الکترون •

 ياطالعات گردشگر  ي فناورتوسعه   •

 شركت ثامن ارتباط عصر  •

 د یخدمات ام   انهیشركت را •

ي 
ي دولت

ن ها
حوزه سازما

 )مركز آمار و فناوري اطالعات(  رانیا  ي اسالم  يجمهور  يهییقضا  قوه • 

 وزارت كشور  •

 وزارت راه و ترابري  •

 وزارت نیرو •

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات •

 ایرانراه آهن جمهوري اسالمي   •

 پورت زیرمجموعه در سطح كشور  120گمرک جمهوري اسالمي ایران به همراه   •

 سازمان ملي استاندارد ایران  •

 ي اسالم   غاتیسازمان تبل •

 تهران   ياطالعات و ارتباطات شهردار  ي فناور  سازمان •

 سازمان فناوري اطالعات شهرداري مشهد  •
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 ران یا ياسالم   يجمهور  يانوردیسازمان بنادر و در •

 سازمان ثبت احوال استان تهران •

 ي اجتماع نیم ا ت  سازمان •

 اداره كل تامین اجتماعي شهرستانهاي استان تهران  •

 اداره كل تامین اجتماعي شرق استان تهران  •

 اداره كل تامین اجتماعي غرب استان تهران  •

 اداره كل تامین اجتماعي شهرستانهاي استان البرز  •

 آذربایجان غربي اداره كل تامین اجتماعي استان   •

 اداره كل تامین اجتماعي شهرستانهاي استان آذربایجان شرقي •

 اداره كل تامین اجتماعي استان كردستان •

 اداره كل تامین اجتماعي استان چهارمحال و بختیاري  •

 اداره كل تامین اجتماعي استان سیستان و بلوچستان •

 اداره كل تامین اجتماعي استان خراسان شمالي •

 تامین اجتماعي استان اردبیل اداره كل   •

 اداره كل تامین اجتماعي استان زنجان •

 اداره كل تامین اجتماعي استان هرمزگان  •

 اداره كل تامین اجتماعي استان قم  •

 كرمان   استان  ي اجتماع نیاداره كل تام  •

 ن یاستان قزو  ي اجتماع نیاداره كل تام  •

 كرمان درمان استان    تیریمد •

 ي غرب  جانیدرمان استان آذربا  تیریمد •

 مازندراندرمان استان    تیریمد •

 خراسان شماليمدیریت درمان استان   •

 سیستان و بلوچستان درمان استان    تیریمد •

 تهران درمان استان    تیریمد •

 رمان استان البرز دمدیریت   •

 قم   مدیریت درمان استان •

 یيرجا  دیاستان هرمزگان ـ بندر شه  يانوردیكل بنادر و در  ياداره •

 )ره(  ينیاستان خوزستان ـ بندر امام خم يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 استان خوزستان ـ بندر آبادان  يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 استان خوزستان ـ بندر خرمشهر يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 ر ـ بندر بوشهراستان بوشه يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 و بلوچستان ـ بندر چابهار  ستانیاستان س يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 يـ بندر انزل  النیاستان گ يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •
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 رآباد ی بندر ام   ي اقتصاد يژهیو ياستان مازندران ـ منطقه يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 استان مازندران ـ بندر نوشهر يانوردیكل بنادر و در  ي اداره   •

 اداره كل بنادر و دریانوردي لنگه •

 اداره كل بنادر و دریانوردي باهنر •

 شركت برق منطقه اي استان تهران •

 شركت سهامي مادر تخصصي مدیریت منابع آب ایران  •

 شركت سهامي مادر تخصصي مهندسي آب و فاضالب كشور  •

 مادرتخصصي تولید نیروي برق حرارتيشركت   •

 توانیر  - شركت سهامي مادر تخصصي تولید، انتقال و توزیع نیروي برق ایران   •

 برق)ساتبا(  ي انرژ يو بهره ور  ر یدپذیتجد  ي ها  يسازمان انرژ •

 مدیریت تولید برق مشهد •

 اي استان مركزي برق منطقه •

 اي آذربایجانشركت برق منطقه •

 برق تهران بزرگ  يرو ین  عیشركت توز   •

 شركت توزیع برق قزوین  •

 مدیریت تولید برق مشهد   شركت •

 اي زنجان شركت برق منطقه •

 هاي مجازي سازمان صدا و سیما معاونت رسانه •

 آب و برق خوزستان  شركت   •

 شركت آب و فاضالب استان اصفهان •

 شركت آب و فاضالب استان مركزي  •

 آبفا كاشان  •

 فوالد مباركه اصفهان •

 فارس  ج یخل  يو فلز  ي معدن  ع یصنا  ژه یمنطقه و •

ت، گاز و پتروش
نف

می
 ي 

 

 ایران شركت ملي نفت   •

 شركت ملي گاز ایران •

 مناطق نفت خیز جنوب •

 شركت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمي  •

 پژوهشگاه صنعت نفت  •

 پتروشیمي آپادانا خلیج فارس •

 ایرانیان پتروشیمي  گذاري  سرمایهگروه   •

 پتروشیمي اراک  •

 پتروشیمي تبریز  •

 پتروشیمي نوري )برزویه(  •
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 پتروشیمي زاگرس  •

 شركت پتروشیمي باختر  •

 پاالیش گاز خانگیران ـ سرخس •

 پژوهشگاه صنعت نفت  •

 س منطقه ویژه اقتصادي پار •

 شركت نفت بهران  •

ي 
ص

صو
ي خ

ت ها
شرك

 

 رانسلی ا  يخدمات ارتباط  شركت •

 تلیرا  يخدمات ارتباط  شركت •

 فرابورس •

 بیمه سامان  •

 البرز   مهیب •

 هرمزگان فوالد   •

 شركت فوالد امیركبیر كاشان •

 رساني تبیانمؤسسه فرهنگي و اطالع •

 شركت جهاد نصر  •

 شركت سپاهان باطري  •

 کوپشركت سا •

 شركت آسیاتک  •

 شركت سردساز خودرو  •

 شركت سپهر سیستم •

 خودرو شركت كیان •

 توسعه فناوران امن ناجي •

 شركت دارویي تماد  •

 شركت پژوهش و نوآوري صنایع آموزشي •

 گیالنراهبران فناوري امنشركت   •

 شركت متیران  •

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند •

 پارک علم و فناوري دانشگاه تهران •

 پژوهشکده پردازش هوشمند عالئم  •

 گروه واكنش هماهنگ رخداد )گوهر(  •

 شهرک صنعتي توس  •

 

 



پردازانآبشارشرکتداده
 

 

 

  31 از 27 ىصفحه 
Tel: 021-88500542 Fax: 021-88877082 

 

 

 

 بانک اقتصاد نوین  (1

 

 بانک سرمایه    (2

 

 

 



                                                                                                       

 عرفي و سوابق كاري م 
 

 

       

 

 31 از 28 ىصفحه 
 

bshar.coa info@abshar.co 

 سازمان تامین اجتماعي  (3

 

 سازمان هواپیمایي كشور  (4
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  31 از 29 ىصفحه 
Tel: 021-88500542 Fax: 021-88877082 

 شركت خدمات ارتباطي ایرانسل  (5

 

 

 ثامن ارتباط عصر  (6

 

 

 



                                                                                                       

 عرفي و سوابق كاري م 
 

 

       

 

 31 از 30 ىصفحه 
 

bshar.coa info@abshar.co 

 بیمه البرز  (7
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  31 از 31 ىصفحه 
Tel: 021-88500542 Fax: 021-88877082 

 

 

• Web: http://abshar.co/ 
• Email: info@abshar.co 

• Tel: 021-88500542 

• Fax: 021-88877082 

 7، واحد  12جنب بانک سپه، پالک    بیهقي،   سوارروبروي پارک ابتداي بلوار آفریقا،   میدان آرژانتین،  ، تهران آدرس:

 

 

 

http://abshar.co/

