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معرفی
شرکت پادرا رایان گستر قرن ،با نام تجاری پاراگ فعالیت خود را در ابتدای سال  93در زمینه فناوری اطالعات و
ارتباطات شروع کرد.
این مجموعه متشکل از تیمی قدرتمند ،با هدف ارائه جدیدترین و پیشرفته ترین راهکارهای فناوری اطالعات و
ارتباطات بنیان نهاده شد .بروز رسانی علمی پیوسته ،خستگی ناپذی ری و تعهد از ویژگی های متمایز متخصصان پاراگ
است که در کنار تجربه ارزشمند پروژه های محلی ) (Localو گسترده ) ، (Wanآماده است تا توان خود را در جهت
کسب استقالل تکنولوژیک و ائتالی ایران عزیز بکار گیرد.
مجموعه پاراگ با شناخت کافی از سطوح مختلف تکنولوژی ارتباطات و اطالعات ،مشاور و همراه شما در بهره گی ری
هرچه بیشتر از جدیدترین متدهای روز است .رضایتمندی شما ،امیدبخش مسیر پر فراز و نشیب ما است.
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.

چشم انداز
همواره ارائه جدیدترین راهکارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح جهان با باالترین میزان امنیت و پایداری و
ارائه محصوالت بومی مطابق با استانداردهای روز جهان ،برترین افق پیش روی تیم پاراگ است.
دهه آینده ،زمان مهمی در تاریخ میهن عزیزمان برای مبدل شدن به یک ابر قدرت جهانی است .پاراگ در تالش است
تا در این مدت ،ضمن ایفای نقش در تسریع این هدف ملی ،به برترین ارائه دهنده راهکارهای فناوری اطالعات در
ایران و نامی شناخته شده در سطح جهان تبدیل شود.
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تاریخچه ،رشد و توسعه
شرکت پاراگ با نام رسمی پادرا رایان گستر
قرن تاسیس شد.
فعالیت خود را زمینه های مرکز داده ،امنیت

خرداد
93

شبکه ،زیرساخت شبکه و پشتیبانی شبکه آغاز
کرد.

دپارتمان فروش و بازرگانی خود را در زمینه
فروش تجهیزات شبکه ،سرور ،سویچ و
فایروال راه اندازی شد.

تیر
94

مرداد
95

دپارتمان برنامه نویسی وبسایت،
اپلیکشین ،تبلیغات دیجیتال و سئو راه
اندازی شد.

مهر
96
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برند پاراگ به صورت رسمی ثبت شد.
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ساختار سازمانی
طراح و گرافیست
برنامه نویس وب
برنامه نویسی
برنامه نویس ویندوز
برنامه نویس موبایل

نرم افزار
تحقیق و توسعه

مالی و اداری

سخت افزار
آمورش

واحد مالی

مدیر مالی و اداری

واحد اداری
واحد انبار

مدیر عامل

واحد اصالح کد و ساختار
کارشناس ارشد برنامه نویسی

واحد اصالح گرافیک
واحد هاست و دامنه

پشتیبانی
واحد پشتیبانی از دور
کارشناس ارشد شبکه

واحد اعزام کارشناس
واحد مانیتورینگ
واحد فروش الکترونیک
واحد فروش مستقیم

بازاریابی و فروش

مدیر فروش

واحد فروش هاست و دامنه

واحد خرید

تحقیقات بازار

حمل و نقل

ارتباط با مشتری

بازرگانی
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خدمات ما

خدمات سخت افزاری
✓ طراحی و پیاده سازی مراکز داده
✓ طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه
✓ طراحی و پیاده سازی برق صنعتی
✓ راه اندازی سیستم های کنترل تردد
✓ مشاوره ،طراحی و پیاده سازی ارتباطات مخابراتی
✓ طراحی و اجرای سیستم های کنترل و نظارتی

خدمات وب و برنامه نویسی
✓ طراحی و اجرا وب سایت
✓ سئو و بهینه سازی وب سایت
✓ تولید اپلیکشن موبایل
✓ تولید نرم افزارهای سفارشی
✓ تولید و ورود محتوا
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خدمات نرم افزاری
✓ مشاوره و پیاده سازی امنیت شبکه
✓ طراحی و پیاده سازی راهکاری های مجازی سازی
✓ طراحی و پیاده سازی تلفن های اینترنتی )(VOIP
✓ طراحی و پیاده سازی ساختارهای پشتیبان گیری و ریکاوری
✓ طراحی و پیاده سازی بسترهای ذخیره سازی
✓ طراحی و پیاده سازی سرویس های نرم افزاری
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مشتریان ما

سازمان قوه قضایه
زیرساخت شبکه – مرکز داده – مجازی سازی – پشتیبانی – تامین تجهیزات

وزارت فناوری اطالعات
زیرساخت شبکه – دامین کنترلر – پشتیبانی – مشاور امنیت – تامین تجهزات

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

وزارت کشور
تامین تجهیرزات – مشاوره – طراحی مرکز داده

بیمه عشایر و روستایی
سیستم های نظارتی کنترلی – مرکز داده – تامین تجهیزات

وزارت کار و رفاه اجتماعی
تامین تجهیزات – زیرساخت شبکه  -سرورهای مرکز داده
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سازمان بنادر و کشتیرانی
سیستم های نظارتی و کنترلی – مرکز داده

سازمان تعزیرات حکومتی
مشاوره – پشتیبانی – تامین تجهیزات –مرکز داده

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

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
سیستم مانیتورینگ – سیستم های امنیتی نظارتی – مرکز داده – بسترهای ارتباطی

سازمان نهاد ریاست جمهوری
بستر های ارتباطی از راه دور – تامین تجهیزات

سازمان دیوان محاسبات کشور
تامین تجهزات – بستر های ارتباطی از راه دور

شرکت نوآوران فن آوازه (دیجیکاال)
تامین تجهیزات – مرکز داده
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دانشگاه شهید بهشتی
مرکز داده – بستر ارتباطی وایرلس – تامین تجهیزات

دانشگاه آزاد اسالمی
تامین تجهیزات

پتروشیمی هنگام
تامین تجهیزات – سیستم های نظارتی و کنترلی – مرکز داده

شرکت ایرانسل
تامین تجهیزات –مرکز داده – مانیتورینگ شبکه

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

شرکت توسعه سرمایه رفاه
تامین تجهزات

پلیس آگاهی
زیرساخت شبکه – سیستم های کنترل نظارتی
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پدیده کیش
زیرساخت شبکه –پشتیبانی – مشاور امنیت – تامین تجهزات

شرکت سهامی بیمه ایران
تامین تجهزات – زیرساخت شبکه

لیزینگ فرهنگیان
زیرساخت شبکه –پشتیبانی –تامین تجهزات

مهندسین مشاور شهرسازی آمود
پشتیبانی  -تامین تجهزات – زیرساخت شبکه  -امنیت

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

گروه شرکت های برزین خشت
پشتیبانی  -تامین تجهزات – زیرساخت شبکه  -امنیت

 -بانک ملی

 -بانک مسکن

 بانک توسعه تعاون -سازمان زندان ها

 -سازمان نهضت سوادآموزی

9

شرکت پادرا رایان گستر قرن
021 – 88104234
info@parag.ir

 -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 -میراث فرهنگی

 -صندوق ضمانت

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت دادگستری اراک -توانیر

 شرکت هوشمند خانه مسافر -شرکت شبکه ناپ

 شرکت جهان مجد بصیر -شرکت نگاه اول دیبا

 شرکت سیاحان مروارید آسیا -شرکت قالب گستر

 شركت فوالد گستر آدرا -شرکت خشت آزما

 شرکت امارت پایدار پروشات -شرکت ستاره آسمان آبی

 شرکت اندیشه نگاه پارس شرکت خاک پی شمع-
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-

شرکت پاد الوان

-

شرکت پوشان پالستیک

-

الواسیر ایرانیان

-

ملک سیر هستی

-

ارمیا گشت پارسه

-

قصر آسمان پرواز

-

هورتاش پرواز قرن

-

جام جم پرواز

-

صفاگشت میرداماد

-

پارساماد گشت

-

نیکو گشت

-

سرزمین خاطره ها ایرانیان

-

گروه تولیدی وریامهر

-

شرکت تبلیغات برتر

-

شركت سرمايه گذاري مسكن تهران

-

شركت آبكوه

-

شرکت پیشگامان آسیا

-

شركت پياب نوين

-

مارون صنعت تهران

-

موسسه تدبیر سیاق امین

-

شرکت پاک چرخ ایرانیان

-

شرکت بهین حرکت

-

شرکت بتن پاسارگاد

-

شرکت دیداس

-

شرکت کلیک

-

شرکت صنایع الکترونیک فاران

-

شرکت پترو کیمیا سپاهان (سینولکس)

-

شرکت پارسان کاوشگر

-

شرکت پارس نوین

-

شرکت پارس ارتباط
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-

شرکت بتن پاسارگاد

-

شرکت بانیان ایده

-

شرکت ایران اچ پی

-

شرکت اندیشه نگار پارس

-

شرکت آویژه فاوا

-

شرکت همشهری

-

شرکت کاتالیست ایرانیان

-

شرکت فرادید

-

شرکت رامان کارگاه بنیاد

-

شرکت ایده آل شبکه خاورمیانه ایلیا

-

شرکت پیشرو تجارت مهام

-

شرکت رسام ارتباطات پالتین

-

شرکت صنایع الکترونیک فاران

-

شرکت مهراب گشت سبز

-

شرکت جابون

-

شرکت چینی زرین ایران

-

شرکت پرتو نگار پرشیا

-

شرکت توسعه تجارت یسنا
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اطالعات شرکت
▪ نام شرکت :شرکت پادرا رایان گستر قرن
▪ نام برند :پاراگ
▪ نوع شرکت :مسئولیت محدود
▪ تاریخ تاسیس 28 :خرداد 1393
▪ تلفن های تماس88109436 - 88558330 – 88104234 :
▪ فکس88109435 :
▪ وب سایتwww.parag.pro :
▪ آدرس ایمیلinfo@parag.ir :
▪ آدرس :تهران ،خیابان یوسف آباد ،خیابان فتحی شقاقی ،نرسیده به ولیعصر ،پالک  ،7واحد 8

13

