
 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 معرفی شرکت: 

گذاري در با هدف سرمایه 525580به شماره ثبت  1396شرکت توسعه پردازان اندیشه گستر شمس در سال 
هاي مرتبط به برنامه نویسی و نیز کار و کسب آپهاي نرم افزاري به ویژه حمایت و توسعه استارتپروژه

آغاز  1397الکترونیک تاسیس شد و همکاري خود را با مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر در سال 
با  ،به دنبال آن .هاي نو در این مرکز بنا نهادعنوان دفتر حامی ایدهکرد و به دنبال آن یکی از دفاتر خود را به 

ریزي در راستاي توسعه پایدار به منظور کاربردي نمودن نسبت به برنامه 1399کارگروهی مجرب در سال 
هاي ساري، جاري و آتی هاي اطالعات مرتبط براي تقویت، کنترل و پایش فرآیندهاي کار و کسبسیستم
را در دست اجرا دارد تا بتواند  مقتضیهاي کی در کشور و درگام بعدي در خارج از کشور برنامه ریزيالکترونی

هاي الکترونیک، تجارت الکترونیک، مدیریت برنامه ریزي در راستاي تحقق هوشمندسازي کار و کسب
 –زایی علمی ر اشتغالها به منظوها، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتري و مانند اینسرمایه

هایی هم براي صاحبان صنوف و هم مشتریان گام –مهارتی همراه با ایجاد محیطی متعهد و آرام دوسویه 
 مثبت و موثر بردارد. 

 تاریخچه: 

هاي حیات آناهیتا (سهامی خاص) موسوم به مپحا، سهام دار عمده شرکت شرکت مدیریت تامین منابع پروژه
هاي توسعه پردازان اندیشه گستر شمس است که به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینه سرمایه گذار شرکت

هاي فوالدي کشور)، شرکت لهترین تولیدکننده لوتحت پوشش خود، از جمله؛ این شرکت، ایران اسپیرال (بزرگ
سازي کوه پایه، شرکت توسعه پوشش لوله صفاهان، شرکت مدیریت تامین آب پاالیش توسعه صنایع ماشین

 شرق، شرکت بین المللی آران، شرکت شادخودرو آساك، شرکت شاد موتور افغانستان و ... است. 

هاي نوآورانه در فضاي ها و پروژهطرح با پذیرش شرکت توسعه پردازان اندیشه گستر شمس در حال حاضر،
هاي الکترونیک با ارایه مستندهاي فنی، شامل: امکان مجازي و با هدف هوشمندسازي و توسعه کار و کسب

)، Business plan)، طرح تجاري (Business Model)، مدل کار و کسب (Feasibility studyسنجی (
هاي نو در چارچوب کار تیمی و به صورت مشارکتی احبان ایده... از ص ) وProcess mapsهاي فرآیند (نقشه

 نماید. حمایت می
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هاي مرتبط در پشتیبانی و حمایت از استعدادهاي درخشان و دانش آموختگان همه رشته هدف کالن: *

هاي کشاورزي، صنعت و خدمات از طریق سرمایه گذاري و هاي نوین در بخشراستاي تحقق توسعه فن آوري
نظور تقویت اقتصادي و نمادین) به مها (انسانی، فرهنگی، اجتماعی، هاي جذب سرمایهریزيمشارکت در برنامه

 هاي الکترونیک نوپا و در عین حال نوآورانه.ها و کار و کسبآپتوانمندسازي استارت

 هاي خرد: هدف *

 ترویج فرهنگ نزدیک شدن ارتباطات موثر،  -

 ترویج فرهنگ مدیریت زمان،  -

 یابی به بازارهاي جدید، دست -

 افزایش میزان فروش،  -

  ...)، کاغذ وهاي اضافه (تهیه حذف هزینه -

 هاي معامالتی و تدارکاتی، کاهش هزینه -

 کنندگان، مصرف کنندگان و پرسنل کاري، وري در مدیریت بر روابط تولیدکنندگان، عرضهبهبود بهره -

 هاي نوین الکترونیکی، توسعه کار و کسب -

 ترویج فرهنگ تجارت الکترونیک،  -

 ترویج فرهنگ کار در منزل،  -

 ز معضل ترافیک شهري و کمک به حفظ محیط زیست سالم. حل بخشی ا -

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 هاي همکاري: زمینه

 هاي ذیل: کار و کسب .1

یی، بهداشتی، مراقبتی، هنري، بیمه –خدمات حمایتی، حمل و نقل، ارتباطات، بانکداري، فرهنگی 

 بندي، طراحی و ... تبلیغاتی، بسته

 هاي الکترونیک ذیل: تجارت .٢

 و ...  یالمللاي، تجارت بینخرید و فروش کالن، تجارت ملی، تجارت منطقه خرید و فروش خرد،

 ارائه خدمات ذیل:  .3

 تولید محتوا، فناوري اطالعات و ... آموزشی، وبینار، مشاوره و راهنمایی، 

 
 
 
 
 


