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اطالعات و   یفناور نهیزمدر    93در ابتدای سال  فعالیت خود را  با نام تجاری پاراگ گستر قرن،  ان یشرکت پادرا را
 .شروع کردارتباطات 

اطالعات و   یفناور یراهکارها   نیتر  شرفتهیو پ نیدتری قدرتمند، با هدف ارائه جد  ی میمجموعه متشکل از ت نیا
متخصصان پاراگ    زیمتما  ی ها ی ژگ یو تعهد از و  یریناپذ  ی خستگ وسته،یپ ی علم ینهاده شد. بروز رسان  انی ارتباطات بن

، آماده است تا توان خود را در جهت  (Wan) و گسترده (Local) ی محل ی است که در کنار تجربه ارزشمند پروژه ها
 .ردیبکار گ  زی عز رانی ا یو ائتال ک یکسب استقالل تکنولوژ

 ی ری ارتباطات و اطالعات، مشاور و همراه شما در بهره گ یاز سطوح مختلف تکنولوژ یبا شناخت کاف پاراگ مجموعه
 ما است.   بی پر فراز و نش ری مس  دبخشیشما، ام  یتمند یروز است. رضا  یمتدها ن یدتریاز جد  شتریهرچه ب

پس از شروع فعالیت خود در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات با وجود گسترش بازارهای الکترونیک و دیجیتال  
 پاراگ نیز با بهره گیری از تیمی قدرتمند دپارتمان خود را نیز در این زمینه راه اندازی کرد. 

 

 

 

 

 

و   یداریو پا  تی امن زانیم نیاطالعات و ارتباطات در سطح جهان با باالتر یفناور یراهکارها   نیدتریهمواره ارائه جد 
 پاراگ است.    میت  یرو  شی افق پ نیروز جهان، برتر ی مطابق با استانداردها یارائه محصوالت بوم 

است. پاراگ در تالش است   یقدرت جهان راب ک یمبدل شدن به   ی برا  زمانیعز  هنیم خیدر تار ی زمان مهم نده،یدهه آ
اطالعات در   یفناور ی ارائه دهنده راهکارها نیبه برتر ،یهدف مل  نیا  عینقش در تسر  یفا یمدت، ضمن ا نیا در ات
 شود.  لیشناخته شده در سطح جهان تبد  یو نام  رانیا

 

 

 معرفی

 چشم انداز 
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پادرا رایان گستر  ی  با نام رسم   پاراگشرکت 
 . شد تاسیس  قرن 

فعالیت خود را زمینه های مرکز داده، امنیت  
شبکه، زیرساخت شبکه و پشتیبانی شبکه آغاز  

 کرد. 
 

 تاریخچه، رشد و توسعه 

خرداد  
93 

 تیر 
94 

 مرداد 
95 

 مهر 
96 

  نهیخود را در زم یدپارتمان فروش و بازرگان 
و   چی شبکه، سرور، سو زاتی فروش تجه

 . اندازی شد راه  روالیفا

 .ثبت شد   یبه صورت رسمپاراگ  برند  

وبسایت،    برنامه نویسیدپارتمان  
تبلیغات دیجیتال و سئو راه  اپلیکشین،  

 د.اندازی ش
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مدیر عامل

برنامه نویسی

طراح و گرافیست

برنامه نویس وب

برنامه نویس ویندوز

برنامه نویس موبایل

تحقیق و توسعه

نرم افزار

سخت افزار

آمورش

مدیر مالی و اداریمالی و اداری

واحد مالی

واحد اداری

واحد انبار

پشتیبانی

کارشناس ارشد برنامه نویسی

واحد اصالح کد و ساختار

واحد اصالح گرافیک

واحد هاست و دامنه

کارشناس ارشد شبکه

واحد پشتیبانی از دور

واحد اعزام کارشناس

واحد مانیتورینگ

مدیر فروشبازاریابی و فروش

واحد فروش الکترونیک

واحد فروش مستقیم

واحد فروش هاست و دامنه

تحقیقات بازار

ارتباط با مشتری
بازرگانی

واحد خرید

حمل و نقل

سازمانیساختار   
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 وب و برنامه نویسی خدمات 

 طراحی و اجرا وب سایت ✓
 سئو و بهینه سازی وب سایت ✓
 تولید اپلیکشن موبایل ✓
 تولید نرم افزارهای سفارشی ✓
 تولید و ورود محتوا  ✓

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات ما

 
 خدمات سخت افزاری 

 طراحی و پیاده سازی مراکز داده ✓
 طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه  ✓
 طراحی و پیاده سازی برق صنعتی ✓
 کنترل تردد ی راه اندازی سیستم ها ✓
 مشاوره، طراحی و پیاده سازی ارتباطات مخابراتی ✓
 سیستم های کنترل و نظارتیطراحی و اجرای  ✓

 
 نرم افزاریخدمات 

 مشاوره و پیاده سازی امنیت شبکه  ✓
 طراحی و پیاده سازی راهکاری های مجازی سازی ✓
 (VOIP)طراحی و پیاده سازی تلفن های اینترنتی  ✓
 طراحی و پیاده سازی ساختارهای پشتیبان گیری و ریکاوری ✓
 سازیطراحی و پیاده سازی بسترهای ذخیره  ✓
 طراحی و پیاده سازی سرویس های نرم افزاری ✓
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 سازمان قوه قضایه 
 تامین تجهیزات –پشتیبانی  –مجازی سازی  –مرکز داده  –زیرساخت شبکه 

 
 وزارت فناوری اطالعات 

 تامین تجهزات –مشاور امنیت  –پشتیبانی  – دامین کنترلر –زیرساخت شبکه 

 
 جوانان وزارت ورزش و  

سیستم های  –مرکز داده  –سیستم های اعالن و اطفا  –تامین تجهیزات  –مشاوره 
 ذخیره ساز

 
 وزارت کشور 

 طراحی مرکز داده  –مشاوره  –تامین تجهیرزات 

 

 یی و روستا  ر ی عشا   مه ی ب 
 تامین تجهیزات  –مرکز داده  –سیستم های نظارتی کنترلی 

 

 ی وزارت کار و رفاه اجتماع 
 سرورهای مرکز داده -زیرساخت شبکه   –تامین تجهیزات 

 مشتریان ما
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 سازمان بنادر و کشتیرانی 

 مرکز داده –سیستم های نظارتی و کنترلی 

 

 ی حکومت   راتی سازمان تعز
 مرکز داده–تامین تجهیزات  –پشتیبانی  –مشاوره 

 
 وزارت بهداشت 

 مشاوره -امنیت شبکه  –تامین تجهیزات  –سیستم های نظارتی و کنترلی 

 
 روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 

 بسترهای ارتباطی –مرکز داده  –سیستم های امنیتی نظارتی  –سیستم مانیتورینگ 

 
 ی جمهور  استی سازمان نهاد ر

 تامین تجهیزات –بستر های ارتباطی از راه دور 

 
 محاسبات کشور   وان ی سازمان د 

 بستر های ارتباطی از راه دور –تامین تجهزات 

 
 ( کاال ی ج ی شرکت نوآوران فن آوازه )د 

 مرکز داده –تامین تجهیزات 
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 ی بهشت   د ی دانشگاه شه 
 تامین تجهیزات –بستر ارتباطی وایرلس  –مرکز داده 

 
 ی دانشگاه آزاد اسالم 

 زاتیتجه نیتام

 
 هنگام   ی م ی پتروش 

 مرکز داده – یو کنترل ینظارت یها سیستم – زاتیتجه نیتام

 

 شرکت ایرانسل 
 مانیتورینگ شبکه – مرکز داده– زاتیتجه نیتام

 

 هوشمند   نی شرکت راهکار سرزم 
 –مانیتورینگ  –بسترهای ارتباطی  –مرکز داده  –پشتیبانی  –تامین تجهیزات 
 مشاور امنیت –زیرساخت شبکه 

 

 رفاه  ه ی شرکت توسعه سرما 
 تامین تجهزات

 
 ی آگاه   س یپل 

 سیستم های کنترل نظارتی –زیرساخت شبکه 
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 پدیده کیش 

 تامین تجهزات –مشاور امنیت  –پشتیبانی –زیرساخت شبکه 

 

 ران ی ا   مهی ب   ی شرکت سهام 

 زیرساخت شبکه  –تامین تجهزات 

 

 لیزینگ فرهنگیان 
 تامین تجهزات–پشتیبانی –زیرساخت شبکه 

 

   آمود   ی مشاور شهرساز  نی مهندس 
 امنیت -زیرساخت شبکه  –تامین تجهزات  -پشتیبانی 

 
 کارخانه بانیس 

 مرکز داده –امنیت  – تامین تجهزات–پشتیبانی –زیرساخت شبکه 

 
   خشت   ن یبرز  ی گروه شرکت ها 

 امنیت -زیرساخت شبکه  –تامین تجهزات  -پشتیبانی 

 بانک ملی  - 
 بانک مسکن  -
 توسعه تعاون بانک   -
 سازمان زندان ها  -
 سازمان نهضت سوادآموزی  -
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 هتل بزرگ تهران  -
 مرکز خرید تندیس  -
 مجموعه ورزشی ناوا  -
 بیمارستان بوعلی   -
 دانشگاه بوعلی  -
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -
 دانشگاه علوم پزشکی زابل  -
 اداره استانداری کرمان  -
 سازمان انتقال خون  -
 سازمان جهاد کشاورزی  -
 فرهنگی میراث   -
 صندوق ضمانت  -
 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  -
 وزارت دادگستری اراک  -
 توانیر  -
 هوشمند خانه مسافر   شرکت  -
 شبکه ناپ   شرکت  -
 ر ی جهان مجد بص   شرکت  -
 با ی نگاه اول د   شرکت  -
 ا ی آس  د ی مروار  احان ی س   شرکت  -
 قالب گستر   شرکت  -
 فوالد گستر آدرا   شركت  -
 خشت آزما   شرکت  -
 پروشات   دار ی امارت پا   شرکت  -
 ی ستاره آسمان آب   شرکت  -
 نگاه پارس  شه ی اند   شرکت  -
 شمع   ی خاک پ   شرکت  -
 الوان   ن یماش   ک یشرکت پالست  -
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 شرکت پاد الوان  -
 ک ی شرکت پوشان پالست  -
 ان ی ران ی ا  ر ی الواس  -
 ی هست   ر یس   ملک  -
 گشت پارسه   ا یارم  -
 آسمان پرواز   قصر  -
 پرواز قرن   هورتاش  -
 جم پرواز   جام  -
 رداماد ی م   صفاگشت  -
 گشت    پارساماد  -
 گشت   کو ی ن  -
 ان یران ی خاطره ها ا   ن ی سرزم  -
 امهر ی ور  ی د ی گروه تول  -
 برتر   غات ی شرکت تبل  -
 شركت سرمايه گذاري مسكن تهران  -
 شركت آبكوه  -
 ا یآس   شگامان ی شرکت پ  -
 شركت پياب نوين  -
 مارون صنعت تهران  -
 نی ام  اق ی س  ر ی موسسه تدب  -
 ایرانیان   چرخ   پاک   شرکت  -
 شرکت بهین حرکت  -
 شرکت بتن پاسارگاد  -
 شرکت دیداس  -
 کلیک شرکت   -
 فاران   الکترونیک   صنایع  شرکت  -
 ( سینولکس )   سپاهان   کیمیا   پترو   شرکت  -
 کاوشگر   پارسان   شرکت  -
 نوین   پارس   شرکت  -
 ارتباط   پارس   شرکت  -
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 پاسارگاد   بتن   شرکت  -
 ایده   بانیان   شرکت  -
 پی   اچ   ایران   شرکت  -
 پارس  نگار   اندیشه   شرکت  -
 فاوا   آویژه   شرکت  -
 همشهری   شرکت  -
 ایرانیان  کاتالیست   شرکت  -
 فرادید   شرکت  -
 بنیاد   کارگاه   رامان   شرکت  -
 ایلیا   خاورمیانه   شبکه   آل   ایده   شرکت  -
 مهام   تجارت   پیشرو   شرکت  -
 پالتین   ارتباطات   رسام   شرکت  -
 فاران   الکترونیک   صنایع  شرکت  -
 سبز   گشت   مهراب   شرکت  -
 جابون   شرکت  -
 ایران   زرین   چینی   شرکت  -
 پرشیا   نگار   پرتو   شرکت  -
 یسنا   تجارت   توسعه   شرکت  -
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 شرکت پادرا رایان گستر قرن نام شرکت: ▪
 پاراگ نام برند: ▪
 مسئولیت محدود نوع شرکت:  ▪
 1393خرداد  28تاریخ تاسیس:  ▪
 88109436 - 88558330 – 88104234تلفن های تماس:  ▪
 88109435 فکس: ▪
 www.parag.pro   وب سایت:  ▪
 info@parag.irآدرس ایمیل:  ▪
 8، واحد 7ولیعصر، پالک تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، نرسیده به آدرس:   ▪

 

 

 

 

 

 اطالعات شرکت


