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رئیس

"جهش تولید"

همچ
پاهي گذا ري اقتصاد كشور رب تولید رثوت از طريق شركتهاي دانش بنیان زمينه ساز رسیدن هب قدرت واقعي اقتصادي و نين تقويت روحيه خودباوري ،خودات كايي و هويت ملي و رد نهايت قدرت سیاسي است

.

"مقام معظم رهبری"

مدريان محترم دست گاه اهي اجرايي ،مراكز نظامي و انتظامي و نهاداهي انقالبي استان خراسان جنوبي
با اهداء سالم و تحيات؛

احتراماً؛ ضمن تبریک ایام پر خیر و برکت ماه شعبان ،با عنایت به شرایط و محدودیتهای به وجود آمده و لزوم
همافزایی جهت کنترل شیوع ویروس کرونا ،همانطور که مستحضرید استفاده از سرویسهای مبتنی بر وب و کاهش
مراجعات حضوری یکی از الزامات این ایام میباشد .از این رو فهرست خدمات ارائه شده از سوی شرکت های دانشبنیان
و موسسات فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان بر بستر وب به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد .خواهشمند
است اوامر مقتضی در خصوص اطالع رسانی الزم به همکاران و جامعه هدف آن سازمان محترم را مبذول فرموده تا
گامی هرچند کوچک در راستای عبور از شرایط فعلی برداشته شود .پیشاپیش از عنایات جنابعالی کمال تشکر را دارد.
ردیف

عنوان واحد فناور

محصول/خدمت

عنوان سایت

توضيحات

1

شرکت ژوبین آراد
رایانه پهنای کویر

سامانه سفارش آنالین
نیمرو

www.Nimrou.ir

ارایه خدمات رستوران،
فروشگاه ،نانوایی و میوه و تره
بار در بیرجند

2

شرکت بهین کارینا
گستر آروین

فروشگاه اینترنتی
آروین

www.Arvinstore.ir

ارایه خدمات و کاالهای
متنوع

3

شرکت ویداپرداز
پارس

سامانه معرفی و فروش
محصوالت نوآورانه

www.RedPack.ir

ارایه کاالهای نوآورانه

4

هسته فناور کیمیا
ویزیت

سامانه نوبت دهی
پزشکی ،مدیریت
کلینیک و رزرو نوبت

www.Kimiavisit.ir

5

شرکت ایلیا نوین
طرح آفرین

پلتفرم ارائه خدمات
پیاده سازی کسب و
کار مجازی

www.Gooani.com

ارایه خدمات آنالین پزشکی

ارایه خدمات راه اندازی و
مدیریت کسب و کار
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6

شرکت داده پردازی
کافه بلوط

پلتفرم آنالین طراحی
گرافیک

www.cafebaloot.ir

ارایه خدمات طراحی گرافیک

7

شرکت دانشجویار
خاوران

پلتفرم فروش
محصوالت آموزشی

https://www.daneshjooyar.com/

ارائه آموزش های کاربردی
برای ورود به بازار کار

8

شرکت فناور فرداد
مهر فردوس

9

شرکت فرزان
فناوران پویان

10

هسته فناور رسانه
آموزشی مکتب تی
وی

پلتفرم ارایه محتوای
آموزشی با محوریت نرم
افزارهای گرافیکی

https://maktabtv.com

11

هسته فناور رئال
تری دی

پلتفرم ارایه محتوای
آموزشی مختص نرم
افزارهای سه بعدی

https://real3d.ir

12

شرکت نیک کاوا
افزار

پلتفرم فروش
محصوالت کشاورزی
مستقیما از کشاورز

Keshmoon.com

فروش آنالین زعفران ،عسل و
زرشک

13

آینده سازان رویای
فردای قاین

سوپرمارکت آنالین
قاین شاپ

ghaenshop.ir/

ارایه محصوالت سوپرمارکت و
نانوایی در قاین

14

معجزه خالق ذهن

سامانه سفارش آنالین
کازتو

www.kaazto.com/

ارایه محصوالت سوپرمارکت
در فردوس

مرجع آموزش زبان
برنامه نویسی react
native
پلتفرم ارایه محتوای
آموزشی زبان های
برنامه نویسی

https://reactapp.ir

آموزش زبان برنامه نویسی

https://irprogram.com

آموزش زبان برنامه نویسی
ارایه محتوای آموزشی با
محوریت نرم افزارهای
گرافیکی
ارایه محتوای آموزشی
مختص نرم افزارهای سه
بعدی

پیروزی و بهروزی جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

با سپاس

محمد علي انصري

