بسمه تعالي

بيوگرافي و رزومه كاري شركت جامپ)جامﻊ انديشان مبتكر پارس(

شركت جامپ)جامع انديشان مبتكر پارس( با زمينه فغاليت در بخش طراحي و اجراي سيستم هاي اتوماسيون نرم افزاري

و سخت افزاري و توليد نرم افزارهاي اداري تحت بستر وب و شبكه هاي  LAN ,WAN,MANاز سال  ١٣٨٩فعاليت رسمي
خود را آغاز نموده است.اين شركت در زمينه اجراي اتوماسيون در غرب كشور پيشرو بوده است.در تمامي مراحل
تحليل،طراحي و اجراي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري،نگاه و ديد حاكم بر پروژه اجاد خﻼقيت در سطحي گسترده و
ارائه راهكاري نو در جهت اجراي هرچه بهتر پروژه ها مي باشد.در بخش هاي زير به گزيده اي از رزومه كارهاي انجام گرفته و

همچنين عناوين كسب شده توسط اين گروه اشاره شده است.

-١اتوماسيون هاي اداري :

 سيستم حسابرسي اصناف موسوم به سحا:

اين سيستم جهت مديريت حسابها و بازرسي دقيق مالي تمامي اتحاديه هاي استان همدان و به سفارش مجمع اصناف استان
طراحي و اجرا گرديده است.بستر اجراي سيستم تحت بستر اينترنت و به صورت كامﻼ  On Timeو با گستردگي شبكه اي

 ٥٢عضو ميباشد.

سال اجرا١٣٩٢:

 سيستم ارتباط مردمي اتاق اصناف موسوم به ساما:

اين سيستم به صورت آنﻼين براي تمامي مجامع صنفي استان همدان در حال استفاده مي باشد و مسئوليت آن گرفتن
شكايات مردمي از صنوف به صورت پيامك و رتبه بندي آنها به استناد به گزارش بازرسان اتاق مي باشد.
سال اجرا١٣٩٤:

 سيستم نيروي انساني پايگاه هاي مقاومت )سپاه انصارالحسين)ع((:

اين سيستم جهت ثبت سوابق و مشخصات پرسنل نيروي سپاه استان و به سفارش سپاه انصارالحسين طراحي و اجرا

گرديد.اين سيستم كامﻼ به صورت هوشمند در بخش هاي ثبت سوابق،مشخصات و نامه هاي اداري و حقوقي پرسنل فعاليت
مي كند.اين سيستم قابليت اجراي تحت شبكه را دارا مي باشد.
 اتوماسيون مديريت جلسات و همايش ها:

سال اجرا١٣٨٩:

اين سيستم جهت مديريت آسان همايش ها و جلسات طراحي و اجرا گردده است.اين برنامه با ايجاد ارتباط بين سخت افزارهايي
همانند ويدئو پروژكتور و دوربين فيلم برداري قابليت ضبط،پخش و نمايش را دارا مي باشد.همچنين امكانبايگاني صورت جلسات
و نتايج را به صورت كامﻼ مستند سازي شده فراهم مي آورد .اين پروژه به سفارش روابط عمومي دانشگاه بوعلي سينا طراحي و
اجرا گرديد.
-٢اتوماسيون هاي مراكز آموزشي:

سال اجرا١٣٩٠:

 سيستم رزرو خوابگاه موسوم به سيستم سرخ:اين سيستم جهت رزرواسيون كامﻼ هوشمند خوابگاه از طريق بستر
اينترنت و بهره جويي از سيستم پرداخت الكترونيك مي باشد.مسئله اي كه اين سيستم را در سطح كشور منحصر بفرد و بي
رقيب ساخته است اتصال بانك اين نرم افزار به سيستم رفاه دانشجويي كل كشور مي باشد.اين پروژه به تاييد سازمان رفاه

دانشجويي كل كشور رسيده است و از طرف اين سازمان مورد تقدير قرار گرفته است.اين پروژه داراي امتياز طراحي
انحصاري بوده و به سفارش دانشگاه بوعلي سيناي همدان طراحي و اجرا گرديده است.
سال اجرا١٣٩١:

-٣اتوماسيون خدمات شهري و پاركينگ:

 سيستم پاركينگ پايانه انقﻼب :اين سيستم تركيبي از دوربين هاي مداربسته ،دستگاه هاي باركدينگ،كارت هاي
هوشمند و نرم افزار مديريت ورود و خروج خودرو ها مي باشد.

 سيستم پاركينگ بيمارستان بعثت

سال اجرا١٣٩١:

 سيستم پاركينگ بيمارستان بهشتي
 سيستم پاركينگ پاركينگ اكباتان

 سيستم پاركينگ گل نرگس در استان كرمانشاه
 -٤اتوماسيون هاي پزشكي:

 سيستم اتوماسيون بيمه :اين سيستم جهت محاسبه كليه سوابق بيمه اي،حق بيمه بيمار براساس سرفصل هاي سازمان
تامين اجتماعي،ثبت سوابق و پرونده پزشكي بيمار،ثبت سوابق و درآمدهاي حاصله از جراحي و مراحل درماني
بيماران،مشخصات كامل پزشكان و گزارشگيري هاي بسيار كامل در مورد سوابق درماني و مالي بيماران،پزشكان و بيمارستان
است.اين سيستم براساس سفارش درمانگاه مهديه همدان طراحي و اجرا گرديده است.
سال اجرا١٣٩١:

 سيستم ليبلينگ سوابق بيمار:اين سيستم جهت مديريت سوابق و مشخصات شخصي و درماني بيماران طراحي گرديده

و نياز به ثبت اطﻼعات به صورت دستي و تكرار مداوم آن در هر بخش از بيمارستان را كامﻼ مرتفع نموده است.اين سيستم

به سفارش بيمارستان تامين اجتماعي استان همدان طراحي و اجرا گرديده است.
سال اجرا١٣٩١:

 سيستم بايگاني پزشكي:اين سيستم به منظور ثبت سوابق كامل درماني بيماران و به منظور مرتفع نمودن نياز پزشكان

در زمينه دسترسي به سوابق درماني بيماران طراحي گرديده است.همچنين در اين سيستم زيرساخت هاي ﻻزم جهت نوبت
دهي بيماران و همچنين اعﻼم هوشمند نتايج درماني بيمار از طريق سامانه پيامك و تلفن شهري فراهم گرديده است.اين
سيستم به سفارش ساختمان پزشكان جم طراح و اجرا گرديده است.

 -٥اجراي ساختارها و زيرساختارهاي شبكه اي:

سال اجرا١٣٩١:

 اجراي كامل زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري شبكه كارخانه پرنده باران پارس:در اين پروژه تلفيقي از

شبكه هاي وايرلس  Point To Pointبا ساختار فلت و شبكه يكپارچه با تلفيق سوييچ و روتر در ابعاد  ٤٠٠٠متر و با ٦٠
Nodاجرا و پياده سازي گرديد.

 اجراي شبكه اتحاديه خواربار

 شبكه كامپيوتري دارالقرآن مهديه مريانج

 شبكه كامپيوتري كارخانه توليد سس،آريا ايده آل شهرك صنعتي بوعلي

 مديريت سايت هاي كارشناسي ،ارشد و دكتري در دانشكده ادبيات دانشگاه بوعلي سيناي همدان

ساير پروژه هاي اجرا شده توسط شركت جامپ عبارتند از:


تحليل و طراحي سيستم انبارداري و حسابداري)انتشارات دانشگاه بوعلي سيناي همدان(



تحليل و طراحي سيستم كتابخانه )كتابخانه امام خميني)ره((

















ت حليل،طراحي و پياده سازي سيستم مديريت مسابقات فوتسال)سالن ورزشي انقﻼب(

تحليل،طراحي و پياده سازي مديريت ميهمانسرا)روابط عمومي دانشگاه بوعلي سيناي همدان(

تحليل،طراحي و پياده سازي سيستم ثبت ريز خدمات)نمايندگي ايران خودرو هاشمي نيكو  ١٥٠٣همدان(
طراحي و پياده سازي وب سايت رايان حك)شركت مهندسي رايان حك همدان

سيستم پذيرش مركز جراحي مهديه به همراه ارسال اطﻼعات بيمه اي به صورت ديسكت

نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي حفاظتي مسكن مهر همدان -دفتر ٦

نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته پاركينگ گل نرگس كرمانشاه

نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي حفاظتي شركت فني مهندسي رايان حك

طراحي و راه اندازي وب سايت و سامانه پيامك شركت پارس فرهنگ

طراحي و راه اندازي وب سايت و سامانه پيامك شركت پرنده باران پارس
طراحي و راه اندازي وب سايت و سامانه پيامك شركت رايان حك

طراحي و راه اندازي وب سايت و سامانه پيامك شركت اتوﻻيت

طراحي و اجراي كارت هاي هوشمند پرسنلي بيمارستان تامين اجتماعي همدان

طراحي و اجراي كارت هاي هوشمند پرسنلي درمانگاه شماره  ٢تامين اجتماعي همدان

طراحي و راه اندازي سيستم وام داشجويان موسوم به تيك وام)دانشگاه بوعلي سينا همدان(



طراحي سيستم حفاظت اطﻼعات پايگاه مقاومت)سپاه انصار(



طراحي فروشگاه 3DMAD



















طراحي سيستم مديريت مشاور امﻼك)دلتا(

طراحي سايت سرمايه گذاري محصوﻻت پتروشيمي)(irVex

طراحي اپليكيشن اندرويد مشاوران امﻼك)دلتا(
طراحي سايت شركتي امﻼك)دانا(

طراحي سايت شركت تعاوني كيف جوان

طراحي فروشگاه اينترني كيف جوان

طراحي سامانه ي جامع امور آبادي ها)ساجا(

طراحي سيستم حضور  ،غياب و كنترل تردد دانشگاه بوعلي سينا همدان

طراحي اتوما سيون خوابگاه دانشگاه اروميه به همراه سيستم كنترل تردد
طراحي سايت شركتي كاسين

طراحي سيستم بازرسي پايگاه مقاومت

امام حسين)عليه السﻼم(

تحليل و طراحي سامانه تغذيه دانشگاه بوعلي سينا همدان

طراحي سيستم ثبت گارانتي كاﻻ

طراحي سامانه مديريت وظايف اتاق اصناف)همدان(
طراحي سامانه پايش سﻼمت جسمي دانشجويان

طراحي سامانه ثبت حقوق و دستمزد

نصب و راه اندازي دوربين هاي ديجيتالي جايگاه سوخت خوانساري )همدان(

• وب سايت سرمايه گذاري در محصوﻻت پتروشيمي)شركت كاسين(
• سامانه ي جامع امور آبادي ها)شركت مديران بهبود(

• اتوماسيون خوابگاه به همراه سيستم كنترل تردد)دانشگاه آزاد اروميه(

• طراحي سيستم بازرسي سپاه انصار )پايگاه مقاومت امام حسين)عليه السﻼم((
• تحليل و طراحي سامانه تغذيه )دانشگاه بوعلي سينا همدان(

• سيستم ثبت گارانتي كاﻻ)شركت دكوراسيون اتاق كودك جيك جيك(
• سامانه مديريت وظايف )اتاق اصناف همدان(

• سامانه پايش سﻼمت جسمي دانشجويان)دانشگاه بوعلي سينا همدان(
• سامانه ثبت حقوق و دستمزد)اتحاديه خواروبار فروشان همدان(

• تحليل و طراحي سامانه مديريت مشاوران امﻼك )اتحاديه مشاوران امﻼم همدان(
• فروشگاه اينترنتي بانك لنت)فروشگاه بانك لنت همدان(

• تحليل و طراحي خوشه مبل و منبت تويسركان و نهاوند)شركت شهرك هاي صنعتي همدان(
• ربات تلگرامي كيف جوان،بانك لنت،3dmad،آبادي نت،كاسين،دلتا
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