
 

 

اطالعات از جمله  یفناور  یهاو مشاوره پروژه یساز  ادهیپ ،یطراح نهیدر زم ۱۳۸۸شرکت ابرافزار گستران از سال 

 یها ینرم افزارها و باز  ش،یهما یبرگزار  یسامانه ها شنها،یکیتحت وب و شبکه، وب اپل یسازمان یسامانه ها

 است. هداشت تیفعال یپزشک یمهندس یو نرم افزارها و ابزارها لیموبا

  تعدادی از کارفرمایان

  

  افزاری انجام شده به شرح زیر است:تعدادی از پروژه های نرم 

  شیرو یجشنواره مل یسامانه ثبت آثار و داور 

  یو فناور  قاتیکارفرما : وزارت علوم، تحق

به منظور ثبت آثار و اطالعات  یو فناور  قاتیبه سفارش وزارت علوم، تحق 1395سامانه تحت وب در سال  نیا

ثبت  یبرا یکیروند الکترون یسامانه دارا نیشد. ا یسیو برنامه نو یسراسر کشور طراح یفرهنگ یکانون ها

سامانه به صورت  نی. همچنردیپذ یکاربر داور صورت م نیآثار است که توسط چند یکیالکترون یاطالعات و داور 

  شده است. یساز  ادهیو تبلت پ لیموبا یتحت وب و کامال سازگار با دستگاه ها

   

  

  حرکت یجشنواره مل یسامانه ثبت نام و داور 

  یو فناور  قاتیکارفرما: وزارت علوم، تحق

  1397 -1392اجرا:  سال



 

 

در  یو فناور  قاتیبه سفارش وزارت علوم، تحق ،یعلم یحرکت انجمنها یجشنواره مل یثبت آثار و داور  سامانه

قرار گرفته است  یشد و تا کنون مورد بهره بردار  یساز  ادهیو پ یتوسط شرکت ابرافزارگستران طراح 1392سال 

سراسر کشور است.  یعلم یانجمنها عاتو ثبت آثار و اطال تیریمد یمختلف برا یبخش ها یسامانه دارا نیو ا

  .شودیانجام م یکیسامانه به صورت الکترون نیا قیآثار ارسال از طر یور روند دا نیهمچن

  

  

  مخابرات خوزستان یسامانه جامع معاونت تجار 

  کارفرما : شرکت مخابرات استان خوزستان

مخابرات استان خوزستان آغاز شده و از  یبه سفارش معاونت تجار  1391سامانه در سال  نیا یو اجرا یطراح

و  ASP.NET یسامانه با استفاده از تکنولوژ  نیاست. ا یتا کنون در حال توسعه و بهره بردار  1392سال 

Entity Framework مربوط به  یو مال یمانساز یندهایفرآ هیکل ستمیس نیشده است. در ا یساز  ادهیپ

 اتی... از زمان درخواست متقاض ویشهر، راد نیب ینکهای،لینور  بریف لیمخابرات از قب یاختصاص یها سیسرو

گردش کار نامه ها،صدور  د،یجد یثبت درخواستها ش،یرایاز جمله ثبت اطالعات و و انیتا فسخ قرارداد متقضا

 ستمیس تیریهستند و مد دینامیسامانه دا نیه روندها در ایکل نی. همچنشودیم تیریو... مد یقبض دوره ا



 

 

و ثبت الگ  یکامل حق دسترس تیریبه مد توانیسامانه م نیامکانات ا گریگردش کارها است. از د رييبه تغ قادر

  اشاره کرد.

 

 چمران دیپژوهش دانشگاه شه ینرم افزار جامع حسابدار 

شده است و تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.از جمله  یسیو برنامه نو یطراح 1388در سال  ستمیس نیا

خودکار  دیتول،هاسیها ، حق التدر، گرنتها، حق مشاورهیمال یپرداختها تیریمدبه :  توانیامکانات برنامه م

با  یر یو گزارشگ  به بانکها نترنتیا قیاز طر یمال یارسال خروج ،و ملت) ،تجارتیبانکها(مل یبرا یمال یخروج

  اشاره کرد  لدهایتمام ف یو جست و جو بر رو لتریامکان ف

    

  پارس شیاند نینو تالیجیکتابخانه د

از  تیوب سا نیشده است. ا یپارس طراح شیاند نینو یبه سفارش انتشارات پزشک یکتابخانه مجاز  نیا

 یکتب بر اساس فاکتورها یو دسته بند یمرتب ساز  ت،یعضو ،ینترنتیا تالیجید یهاکتاب دیمانند خر یامکانات

شده  یساز  ادهیو پ یطراح یو فارس یسیبه زبان انگل تیوب سا نیمختلف، جستجو و ... برخوردار است. ا

  است. ویسپانسیکامال ر زین تیوبسا نیا یکیگراف یطراحاست.

   http://naplibrary.ir:  آدرس

  



 

 

  

  

  لوکس امایفروشگاه اینترنتی 

فروشگاه اینترنتی وارد کننده محصوالت روشنایی لوکس با امکانات کامل پرداخت و تجارت الکترونیک (تخفیف، 

  کمپین، فیلتر و سرچ و ...) و طراحی کامال ریسپانسیو(متاسب برای موبایل)

 

  

  

  

 یندهایفرآ هیامکان انجام کل ستمیس نیست . اها ا شیهما ییبرپا ستمیاز محصوالت ابرافزار گستران س یکی

و ساخت مقاله نامه(به صورت لوح فشرده و  جینتا ،اعالمیها را از جمله : ثبت نام،ارسال مقاالت،داور  شیهما

  خواهند شد.  یسامانه معرف نیا طاجرا شده توس یها شیاز هما یآورد.در ادامه تعداد یمجله) فراهم م

  سامانه: نیاجرا شده توسط ا یهاشیاز هما یتعداد

  ) یسیو انگل ی(اجرا به دو زبان فارس ونگیجانگ ج یاضیر یالمل نیب شیهما نیو سوم ستیب



 

 

   رانیا یحفار  یکنگره صعنت مل نیاول 

   یو سازمان یصنعت یروانشناس کنگره

  رانیخانواده ا یروانشناس شیهما نیاول

  ...و

     

  انجام شده: یپروژه ها ریسا

  نمایس چهیدر یینمایس یجشنوارها تیریمد تیوب سا  •

  یقمش یدکتر مهد یشخص اتیوبسا  •

  ادیترک اعت کینیکل تیرینرم افزار مد  •

  Sysmex یهماتولوژ  یشگاهیآزما یو واسط دستگاه ها مارانیب تیرینرم افزار  مد  •

   



 

 

  استارتاپ های اجرا شده

  کانتنیدو

کانتنیدو یک پلت فرم برای سفارش و تولید محتوا است. در این سیستم سه نوع کاربر سفارش دهنده، تولید 

دهندگان نوع محتوای درخواستی خود( مانند مقاله،پست شبکه کننده محتوا و مدیر سیستم وجود دارد. سفارش

و سایر ویژگی های آن را مشخص و  اجتماعی و...) و حجم آن(تعداد کلمات مقاله، تعداد تصاویر ُپست و...)

کنند. پس از این مرحله تولید کنندگان محتوا سفارش های دلخواه خود را قبول و در سفارش خود را ارسال می

کنند. پس از انجام سفارش، سفارش ها میبازه زمانی مورد نظر سفارش دهنده اقدام به انجام این سفارش

و اصالح در محتوای تولید شده را داشته باشند که این عمل در یک روند توانند درخواست ویرایش دهندگان می

هزینه دهنده وگو در این پلت فرم قابل انجام است و در نهایت پس از اعمال تغييرات مورد نظر سفارشگفت

را های خود کند. تولید کنندگان محتوا به صورت روزانه مبلغ مربوط به تراکنشاتولید محتوا را پرداخت می

  کنند.دریافت می

 این پلت فرم به صورت کامال تحت وب برنامه نویسی شده و قابل بهره بردای است.

 

 



 

 

  موبیالگ

دهد تا موبیالگ یک اپلیکیشن ساز است که به تولید کنندگان محتوا یا صاحبان کسب و کارها این امکان را می
با قابلیت به اشتراک ین زمان ممکن یک اپلیکیشن گونه اطالعات برنامه نویسی و با صرف کمتربدون داشتن هر
کند. قابل ویرایش را فراهم میهای در دسته بندی(متن، تصویر، صوت و ویدئو) مورد نظر خود گذاری محتوای

همچنین این سیستم دارای یک یک پنل تحت وب است که میتوان در آن محتوای جدید وارد کرد یا مطالب 
قابل دسترس  پلیکشنلبت جدید بالفاصله بعد از ثبت در پنل تحت وب از طریق اپیشین را ویرایش کرد. مطا

از دیگر امکانات این سیستم قابلیت ارتباط کاربران اپلیکیشن با مدیر کسب و کار یا تولید کننده .خواهند بود
مارکت اپراتور ایرانسل(چارخونه)  SDKهمچنین این سیستم با  محتوا از طریق بخش پشتیبانی اپلیکیشن است.

در صورتی که ایده ای در  را داراست. VASسازگار است و قابلیت ساخت اپلیکیشن های محتوا محور در بستر 
زمینه تولید محتوا با این اپلیکیشن ساز وجود داشته باشد، تیم ابرافزارگستران قابلیت همکاری و مشارکت در 

 زمینه ایده ها را داراست.

  دی از اپلیکیشن های ساخته شده تا کنون:تعدا

 اپلیکیشن نشر محتوا و مشاوره روانشناسی 
 وکار و کارآفرینی(استارتاپینگ)اپلیکیشن نشر محتوا و مشاوره کسب 

       

     

 

  



 

 

 

 اهواز منو

جستجو و نقد  یکاربران برا یبرا یتعامل طیمح کیشهر اهواز و  یهارستوران یمعرف یبرا یستمیهواز منو سا

درشرکت ابرافزارگستران  1394آپ از سال استارت نیا یساز  ادهیو پ یطراح ،یپرداز  دهیها است . ارستوران

قرار گرفته اند و  یبردار مورد بهره  نواهواز م یدیافزار اندروو نرم تیآغاز شده است. در حال حاضر  وب سا

  است. یسیهم در حال برنامه نو IOSافزارنرم

  http://ahvazmenu.ir: تیوب سا آدرس

 

 



 

 

  

  

  

  هابازی سازی برای موبایل و سایر پلت فرم

 یهایباز  هیکل یسیو برنامه نو یهنر  یاجرا ،یپرداز  دهیو ا فیتعر  ییافزار گستران تواناشرکت ابر یساز  یباز  میت

 :است ریبه شرح ز یساز  یباز  میت یاز نمونه کارها یرا داراست. تعداد نیآنال یها یو باز  لیو موبا یپوتر یکام

 پرنده تنبل

  

شرکت ابرافزار گستران با استفاده از موتور  میگ میتوسط ت 1392است که در سال  mini game کیپرنده تنبل 

  شده است. دیتول یتیونی یساز  یباز 

  https://cafebazaar.ir/app/com.Nevro.FingerBird/?l=faدانلود از کافه بازار: 

 



 

 

  بارون لیآج

       

 است. 1397نوروز  دیع یبرا یمناسبت میگ ینیم کیبارون  لیآج

   https://cafebazaar.ir/app/ir.abrafzar.ajilbaroon/?l=faدانلود از کافه بازار: 

 

 

 

  بازی های در حال ساخت

  مجموعه بازی آموزشی کودک

شده ایت که این مجموعه از تعدادی مینی گیم برای آموزش اعداد، حروف، اشکال و... برای کودکان تشکیل 

شده است تا با  یدبستان طراح ریز نیسن یبرا یباز  نیابخش آموزش اعداد آن برنامه نویسی شده است .

در حال  یباز  نیساده نحوه شمارش و نگارش اعداد را به کودکان آموزش دهد. ا میو مفاه ریاستفاده از تصاو

  است. لیتکم

    



 

 

  

  های فریبازی ماجرا

واحد است که سوژه هر کدارم یکی از معضالت فرهنگ  leader boardاین مجوعه تعدادی مینی گیم با یک 

  شهری است. در حال حاضر یک بخش مربوط به پخش زباله ها در خیابان در حال برنامه نویسی است.

  

 


