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  شهراد شبکیه نام شرکت :

 مهندس محمد علی یوسفی زاده:  رئیس هیات مدیره نام 

 2)ساختمان آرین(، واحد  8تهران، بلوار فردوس شرقی، خیابان وفا آذر شمالی، کوچه پانیذ، پالک  نشانی:

 www.shahrad.com: سایت

 نحوه تماس:

 مالی و اداری:بخش  :بخش فروش

 44091122 (9821+) :تلفکس 44091122 (9821+)                       :تلفکس

adsl@shahrad.net :ایمیل  

 info@shahrad.net :ایمیل

 :رسیدگی به صدای مشتری بخش :بخش پشتیبانی

  44091122 (9821+) :تلفکس  44091122 (9821+)                  :تلفکس

support@shahrad.net :ایمیل  

 complain@shahrad.net :ایمیل

 9002124400 (98+)  تلفن رایگان: 9391221710(98+) پهنای باند  ساعته24تلفن پشتیبانی 

    

 

    

 

http://www.shahrad.com/
mailto:adsl@shahrad.net
mailto:info@shahrad.net
mailto:support@shahrad.net
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 مشخصات عمومی شرکت 

 
 43/49/1384مورخ   16527شماره شماره و تاریخ روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس:   

 47/49/1389مورخ  19154شماره شماره و تاریخ روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی  سرمایه ثبت شده:  

 26/42/1394مورخ  19283شماره شماره و تاریخ روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی  امضا مجاز:  

 

رایانه ای و انجام کلیه امور و خدمات انفورماتیکی و اطالع رسانی و فناوری اطالعات در زمینه رایانه شبکه ای  موضوع فعالیت :

 شبکه های اطالع رسانی پس از اخذ مجوزهای الزم اینترنت و اینترانت 

 ا ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری اعم از ایجاد یا ساخت و یا تولید و تعمیر و نگهداری آنه

 ،تولیدو پخش و فروش کارتهای اعتباری

 هداری و اختصاص فضا در اینترنتگارائه سرویسهای ثبت دامنه و ن 

 ارائه خدمات مراکز نگهداری دیتا و انتقال داده و خرید و فروش صادرات و وادرات کلیه موارد رایانه ای و انفورماتیکی  

 

 تهرانمحل ثبت  )استان و شهر( : 

 184414شماره ثبت: 

 24/48/84تاریخ تاسیس: 

 تهرانمحل تاسیس )استان و شهر( : 

 نایب رئیس هیات مدیره : رها بهروزی مدیرعامل: مهدید یوسفی زاده/ رئیس هیات مدیره : محمدعلی یوسفی زاده /سهامداران : 

 محمد علی یوسفی زادهدارندگان حق امضاء: 

 ریال 444/444/444/14سرمایه ثبت شده: 

 

 )استان تهران( از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 12 -16 -146به شماره  ISDPدارای مجوز مجوز:  

 (لبرزا)استان  از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 12 -44-117به شماره  ISDPدارای مجوز            

 

 Providersدر زمینه خدمات شبکه های اطالع رسانی  3رتبه   رتبه در شرکت های انفورماتیکی:
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 کیفیت:خط مشی  

 

به منظور ارزش آفرینی ارائه خدمات اینترنتی با هدف تامین نیاز مشتتریان و در راستتای افتزایش     شهراد شبکیه شرکت

رضایت و ایجاد وفاداری مشتریان و درجهت برآورده کردن کلیه الزامات قانونی و مقرراتی و همچنتین خواستته هتای مشتتریان      

و نظام مدیریت رسیدگی به شتکایات بتر مبنتای      ISO9001:2008اقدام به استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد  

به صورت یکپارچه  نموده که سیاستها و برنامه های ختود را بتر استاس محورهتای اصتلی زیتر        ISO10002:2004استاندارد 

 استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثربخش آن می داند:

  

 خواسته های آنانجلب رضایت مشتریان از طریق برآورده  ساختن  -1

 توسعه و بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه  -2

 بکارگیری و توسعه فناوریهای نوین تکنولوژی اطالعات و تسهیل در ارتباط با مشتری  -3

 افزایش سطح پاسخگویی مناسب و رسیدگی مؤثر شکایات مشتریان -4

 ومهارت وفضای مناسب جهت مشارکت فکری کارکنان وارتقا سطح دانش  ایجاد -5

  توسعه قابلیتهای منابع انسانی مورد نیاز شرکت      

 

از آنجائیکه محورهای فوق تنها با مسئولیت پذیری و مشارکت تمامی کارکنان تحقق می یابد ، مدیریت شرکت ایتن ختط   

از درک آن توسط ایشتان اطمینتان صاصتل     ،مشی را با روشهای مختلف در دسترس کارکنان قرار داده و با ارائه آموزشهای الزم

می خواهد که یاری بخش مدیریت در این زمینته باشتند .همچنتین منتابع متالی و ستایر نیازهتای         می نماید و از کلیه کارکنان

 .اجرای این خط مشی توسط مدیریت ارشد فراهم میگردد
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 معرفی شرکت شهراد شبکیه: 

از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با هدف  ISP با کسب مجوز 1384فعالیت خود را از سال  شهراد شبکیه  شرکت     

، شهراد شبکیه  شرکت. ی خدمات دسترسی به اینترنت و با همراهی تیمی از کارشناسان و متخصصان کارآزموده آغاز کرد ارایه

ی خدمات دسترسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در استان تهران است  ی ارایه یکی از مجموعه های فعال در صوزه

های گروه در  فعالیترا در این صوزه به مشتریان خود ارایه کند. موثری سال فعالیت خود، خدمات  12که توانسته است طی 

وقفه مدیران  کوشی بی تالش و سخت .متمرکز بود کارت های تلفن و اینترنتی  روی ارایههنگتتام تاسیس، به طور ختتتاص بر 

را بر آن داشت تا و تجربیات موفق ایجاد شده در زمینه ارائه خدمات اینترنت ، شرکت ی خدمات اینترنت  و کارشناسان، در ارایه

در همین راستا مدیریت شهراد ز جامعه، گسترش دهد. به کشور، خدمات خود را متناسب با نیاز رو ADSlی با ورود تکنولوژ

اخیر مراکز  طی سالهایو نمود سرویس دهی در غرب تهران را آغاز  ADSLارائه خدمات زمینه شبکیه با سرمایه گذاری در 

به سایر مراکز در تهران گسترش  PAPقرارداد با سایر شرکت های  در قالب تهران،  مخابراتی 4خود را از منطقه تحت پوشش 

 داد. 

و فروش  ها و موسسات ی راهکارهای خاص اینترنت برای سازمان ارایهاز همان ابتدای فعالیت به  شهراد شبکیههمچنین     

در استان  ISDPهای فعال  دارای مجوز از شرکت  ،اند پرداخته است و در صال صاضر با کادری مجرب در این زمینهپهنای ب

 تهران می باشد.

سازی سیستم مدیریت کیفیت  هاقدام به پیاد 1389جهت صرکت در مسیر رشد و تعالی در سال  شهراد شبکیهشرکت     

گردید. در  IMQاز شرکت گواهی دهنده  ISO 10002:2004و    ISO 9001:2008نمود و موفق به اخذ گواهینامه های 

با بکارگیری خدمات روانشناسی جهت تقویت سرمایه های انسانی به توانمند سازی مجموعه پرداخته و در سال  1394سال 

پس از عارضه یابی سازمان، شرکت نسبت به تغییر ساختار سنتی خود پرداخت و طی برنامه ریزی برای قدم گذاشتن در  1391

های انسانی،  با تکیه بر دانش فنی و تخصص سرمایه ن استراتژی های خود نمود تا بتواندمسیر تعالی، شروع به تعیین و تدوی

 راه تعالی را در پیش گیرد.، ءعالوه بر بقاریزی دقیق و منسجم و مدیریت کارآمد،  نگری و صرکت بر اساس برنامه آینده
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 :فضای استقرار، تاسیسات و تسهیالت شرکت 

واقع شده است. واصد مالی و اداری به  واصد مجزا،  5در  متر مربع 444، در فضایی به وسعت شهراد شبکیهشرکت 

با توجه  1392متر مربع می باشند. در سال 94متر مربع و واصد فنی  94به وسعت  ADSLمتر مربع ، واصد فروش  94وسعت

وزش و برگزاری جلسات به مجموعه اضافه متر مربع،  جهت آم94اهمیت سرمایه های انسانی، واصد مجزایی به وسعت به 

متر مربع قرار گرفته است. استقرار کلیه واصدهای شرکت، در یک  44گردید. تجهیزات فنی در واصد مجزایی به وسعت 

 ساختمان یکپارچگی و انسجام شرکت را تسهیل نموده است.

 :و امکانات فنی تجهیزات  

های موجود در بازار خدمات اینترنت و  توجه بر روی جدیدترین فناوریهای قابل  گذاری با سرمایه شهرادشبکیه  شرکت

ت رسانی بهتر به مشتریان ای شایسته برای خدم د را به گونهها و تجهیزات فنی خو همواره تالش کرده است پشتوانه، ارتباطات

های فنی  ها و تجهیز پشتوانه برای خرید این فناوری، های نوین زمان با ورود فناوری تجهیز کند. از این رو، این گروه، همواره هم

 توانمندای  های فنی، مجموعه در بخش  ها و تجهیزات فنی در کنار نیروی متخصص و زبده کند. این پشتوانه فعلی خود اقدام می

 اند. را برای تضمین کیفیت خدمات ارایه شده به وجود آورده

  سرورهایHP به روز 

 با   تجهیزات سیسکوIOS  هایUpdate 

  تجهیزات میکروتیک باOS  هایUpdate 

  دکل های مخابراتی جهت سرویس دهی به مشترکینPoint  to Point  در سطح تهران 

 Dslam  هایZyxel  

  اینترانت در بستر پشتیبانپهنای باند 

 ( امکان برقراری ارتباطSTM-10 از طریق فیبر نوری ) 

  خط  16دارا بودنE1 (34*16  :34ظرفیتی معادل  هر خط با )خط تلفن معمولی 

 ارتباط با شرکت ارتباطات زیر ساخت 
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 :انسانی سرمایه 

منجر می گردند.  سرویس دهی و سوددهیتمامی زیرساخت ها، تجهیزات و برنامه ها بر محمل نیروی انسانی است که به  

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز آن شرکت می باشد. در این راستا   ،لذا یکی از مسائل مهم در راه اندازی یک کسب و کار

تقسیم وظایف سازمانی به گونه ای که تمام وظایف سازمانی را شامل شده و قسمت های مختلف آن دچار همپوشانی نباشد و 

 از مراصل مهم تهیه یک طرح کسب و کار می باشد.  ،تعیین افرادی برای پذیرش مسئولیت آن ها

 نفر آن کارشناس 54 ،نفر می باشدکه از این تعداد 64 صدود شهراد شبکیهاد نیروی انسانی مشغول به کار در شرکت تعد

 می باشند. تعداد پرسنل به تفکیک هر واصد و سطح پست سازمانی در جدول زیر ارائه گردیده است.       

 

 :شهراد شبکیهانسانی  جدول ترکیب سرمایه 

 

 نماینده واحد در اجرای پروژه مجموع کارمند سرپرست مدیر واحد

 علی آذری 2 -- -- 2 مدیریت

 مددی آسیه 8 7  1 مالی و اداری

 فرزین پروانه ADSL 1 3 11 18فروش 

 مشایخی عبدالرضاآذری /  علی 3 1 1 1 خاص سرویس هایفروش 

 سارا آل طه 23 18 1 1 فنی

 قره داغی آسیه 3 2 -- 1 سرمایه انسانی و توسعه سیستم

 فاطمه رشیدی 2 1 -- 1 تضمین کیفیت
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 ساختار سازمانی شهراد شبکیه : 

 

 توانمندی های فنی درون سازمانی:   

تشکیل شده که عالوه بر سوابق اجرایی متعدد دارای   ITکادر فنی شرکت شهراد از متخصصین و مهندسین زبده صنعت 

 می باشد: ICTمدارک معتبر در زمینه های مختلف 

  مهندسین سیسکو در زمینه طراصی شبکه هاCisco Certified Design Professional 

  مهندسین سیسکو در زمینه پیاده سازی شبکهCisco Certified Network Professional 

  مهندسین مایکروسافتMicrosoft Certified System Engineer 

 

MCITP CCNP Security SQL server 
CCNA LPIC1 .Net 
CCNA security MTCNA  
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CCNP MTCWE  
CCNP Rote & Switch Wireless  

 

 خدمات شرکت: 

 

  ( خدمات اینترنت پرسرعتADSLو خدمات تکمیلی آن ) 

    خدمات اینترنت هوشمندIN 929 232 3424/ استان البرز   929 232 3424  در تهران و شهرهای اقماری 

    خدمات میزبانی وب(Hosting)  و ثبت دامنه(Domain) 

  های محلی و جهانی خدمات برقراری ارتباط با شبکه 

  خدمات تامین تجهیزات مخابراتی 

 ها و موسسات ی راهکارهای خاص اینترنت برای سازمان ارایه  

 ( اشتراک فضاCo-Location(و سرور اختصاصی )Dedicated Server) 

   پهنای باند خدماتInternet  بوسیله فیبر نوری، خطوطAdsl  و بیسیمWireless  به سازمان ها، مراکز

 دولتی، شرکت های خصوصی و کاربران خانگی.

 :شبکه های بی سیم 

  اتصال مراکز بواسطه راه صل های بی سیم(Wireless) .در مسافت های مختلف 

  ارائه راه صل هایhotspot  بصورتWiFi .برای فرودگاه ها، فروشگاه ها، شبکه های دولتی و خصوصی 

 .ارائه راه صل های متعدد برای باال بردن امنیت ارتباطات بیسیم 

  خدماتICT  :  مشاوره، طراصی، اجرا، پشتیبانی و نگهداری در زمینه های مختلف تکنولوژی ارتباطات و فن آوری

 .Voice over Data Networksو  IP services, Info-Security, MPLS, E-Servicesدر های روز، 

 .مشاوره فنی در بکارگیری تکنولوژی، راه اندازی و پیاده سازی 

  مشاوره در ایجادRFP  و بررسی پیشنهادات وLOW. 

 .مشاوره در زمینه شناخت نیازها و معرفی سیستم ها 

  تیم فنی.نظارت در اجرای پروژه بعنوان ناظر اجرایی در کنار پیمانکار و 

 .نظارت در خرید تجهیزات و مشاوره قبل از خرید کاال یا خدمات 

 .مشاوره در تشخیص صالصیت پیمانکار و بررسی قیمت در قبال کیفیت 

  بررسی کیفی عملکرد پروژه ها، شبکه ها و طرح هایICT. 

 .بررسی امنیت شبکه ها 

 (طراصی؛ آنالیز نیازها و اهداف، باالترین کاراییPerformance و در عین صال امنیت، هزینه در قبال عملکرد )

 Return on( ROIو ) Total cost of ownership( TCO)و محاسبه نرخ توسعه و پیش بینی رشد، 

investment. 
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  ایجاد دیتاسنتر: 

 .انتخاب مکان و موقعیت فیزیکی 

  معماری؛ طراصی داخلی وArchitecture . 

 .امنیت محیط 

  ،امنیت فیزیکی و بازدید میهمانان.مسیر، نحوه تردد 

  دوربین های مداربسته با قابلیت ثبت رخداد وMotion Detection . 

 .سیستم اعالم و اطفای صریق 

 .عایق سازی ضد الکترواستاتیک، صدا، رطوبت و صریق 

  کف کاذب، سقف کاذب؛ استفاده از Ladder .جهت ترانک عبور کابل ها بین رک ها 

 Cooling system  کنترل دما.و 

  برق اضطراری، ژنراتور وUPS. 

  مخابرات و سالنMDF. 

 کابل کشی سازمان یافته(Structured cabling .) 

  سیستم هشدار دهندهAlarm  وIntrusion Detection. 

  اجرای شبکه هایPassive  و سایت سازی 

 اجرای عملیات کابل کشی فیبر نوری و مسی 

  گذاریایجاد ترانک، کانال، داکت و لوله 

  نصبLadder  وZipper  

 MDF و رانژه خطوط مراکز تلفنی 

 مشاوره و اجرای امنیت شبکه، تدوین  :امنیت شبکهSecurity Policy  و اتخاذ استانداردهایBS7799 ،

ISO17799  :و خدمات متعدد در زمینه امنیت ارتباطات نظیرpenetration test،  incident response ،

forensics. 

  امنیت بستر شبکه(Network infrastructure security) 

  امنیت ارتباطات شبکه(Communication security) 

  امنیت برنامه های کاربردی و سرویس ها(Applications and services security) 

  امنیت کاربران(User security) 

 امنیت کاربردی (operational security) 

  امنیت سازمانی(Organizational security) 
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طراصی و ایجاد تدابیر امنیتی در درگاه ورودی، سرویس دهنده ها، نرم افزارها و سایر سرویسهای مرتبط، بررسی 

تنظیمات انجام شده و ارائه کلیه مستندات فنی در همین راستا و در نهایت اجرا. خدمات امنیت شبکه براساس پنج محور 

 ذیل اعالم گردیده است:

 (Border routers)ایجاد سیاستهای امنیتی بر روی مسیریاب های متصل به شبکه بیرونی .1

 ایجاد سیاستهای امنیتی بر روی سرویس دهنده های شبکه. .2

 (Network base and host bas IDS) راه اندازی سرویس تشخیص صمالت در دو نوع .3

 (Firewall)ایجاد سیاستهای امنیتی بر روی دیوارهای آتش .4

تست های نهایی جهت کسب اطمینان از کارکرد صحیح، فاقد خطا، بررسی آسیب پذیری دیوارهای آتش و  انجام .5

 سیستم های تشخیص صمالت.

 طرح و اجرا در زمینه فیبر نوری: 

 .اجرای پروژه های درون شهری و بین شهری، صفاری، کانال سازی، لوله گذاری و کابل کشی فیبر نوری 

  اجرای پروژه های فیبر نوری بین ساختمان ها و مراکزMAN وCan. 

 .اجرای پروژه های فیبر نوری شبکه های داخلی 

  ،تست های مختلف فنیCable analysis و OTDR. 

 

 :نحوه ارایه خدمات به مشتریان 

ی خدمات خود  شهراد شبکیه موجب شده است تا این شرکت فرایند ارایه های شرکت  مداری صاکم بر فعالیت دید مشتری  

هایی ساده به  گیری از شیوه ممکن و با بهره زمانترین  ای تعریف کند که مشتریان بتوانند در سریع به مشتریان را به گونه

 خدمات مورد نیاز خویش دست یابند.

افزاری را در  گویی به نیازهای مشتریان ابزارهای سودمند نرم اکنون موفق شده است برای مدیریت پاسخ هم شبکیهشهراد 

که توسط تیم فنی و  CRMافزار  مند ساختن مدیریت ارتباط با مشتریان و استفاده از نرم سازی کند. نظام سطح سازمان پیاده

شود تا  مندی از این ابزارها سبب می ای از این ابزارهاست. بهره است، نمونه طراصی و تولید شده  نویسان کارآزموده برنامه

های منطبق بر  تر دچار سردرگمی و اتالف وقت شوند و افزون بر این، پاسخ مشتریان برای رسیدن به خواست و نیاز خود کم

 ها و نیازهای خود را به سرعت دریافت کنند.  پرسش

های  از فعالیت crm.shahrad.comشهراد به آدرس  سامانه امورمشترکینند با مراجعه به توان همچنین تمامی مشتریان می

 انجام شده در مورد سرویس خود مطلع شوند.
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 مزایای رقابتی شهراد شبکیه: 

 

  ساعته 24ارائه گزارش مصرف تحت وب 

 بومی بودن کلیه نیروهای فنی 

  ممکن زمان سریعترینتشخیص به هنگام مشکالت مشتریان و رفع مشکالت به وجود آمده در 

 پشتیبانی کارآمد از کلیه سرویس ها 

  باند نایپشتیبانی اختصاصی و ویژه از مشتریان په 

  تضمین کیفیت پهنای باند از طریقSLA 

 صورت در آنان به یرسان اطالع و انیمشتر ی استفاده مورد باند یپهنا ییکارآ و تیوضع از یا لحظه مراقبت و نظارت 

 مشکل ی مشاهده

  امکانswitching رویGateway  های مختلف 

  تامین پهنای باند پشتیبان 

  انیمشتر درخواست صسب یفن مختلف یها گزارش ی  هیته 

 

  مشتریان شرکت : 

خدمات اینترنتی شرکت شهراد شبکیه برای کلیه کاربران اینترنت اعم از کاربران شخصی )شهروندان( ، سازمانها ،     

شرکت شهراد مفتخر است که ارائه خدمات به سازمان های تاثیرگذار در   شرکتهای همکار و ... ارائه می گردد.شرکت ها، 

کارخانجات و تعاونی ها را در کارنامه خود  ،ان ها ، دانشگاه هاسطح کشور ، منجمله شرکت های خودرو سازی، بیمارست

 .ثبت کرده است
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 د:ه انشبکه شهراد پیوست به، تا کنونشرکت ها و سازمانهایی که 

 

 زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  سازمان انرژی و بهره وری سابا 

 شهرداری وحیدیه  سایپا 

 ایران خودرو  لیزینگ ایرانیان 

  کمک فنرایندامین  سایپا آذین 

 دانشگاه آزاد اسالمی شهر ری  تعاونی راحت سفر 

 بستنی دایتی  حمل و نقل رهاورد 

  نیرو محرکه  بیمارستان بهمن 

 ایران فاوا گسترش  نیرو خودرو آسیا 

 رایاآزما  همبرگر مام 

 معین موتور  کارت ایران خودرو 

 چاپ و نشر بانک ملی  تام ایران خودرو 

 نوآوران الکترونیک  یارا کیش 

 پرداخت نوین  جامعه گران 

 حمل و نقل خلیج فارس  آریا دیزل موتور 

 کاشی ایرانا  ... و 
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 معرفی مدیریت شهراد شبکیه  

 

 

 محمدعلی یوسفی زادهنام و نام خانوادگی: 

 1358سال تولد: 

 ITمهندسی فناوری اطالعات  تحصیالت : 

  Shahrad@shahrad.net    ایمیل:

 

 

 سوابق اجرایی:

 تا کنون ( 4382)از موسس و مدیریت ارشد شرکت شهراد شبکیه 

 طراحی و پیاده سازی شبکه اطالع رسانی داده ها 

 ساختار نرم افزاری و سیستم  ایجادCRM 

 سیاست گذاری های فروش کارآمد 

  پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه 

  توسعه و رشد فرهنگ استفاده از اینترنت در شمال

 کشور با ایجاد نمایندگی

 (4389الی  4388)عصر انتقال داده ها مدیر اجرایی شرکت 

 بهینه سازی شبکه 

 ساختار نرم افزاری وایجاد سیستم  ءارتقاCRM 

 بهینه سازی سیاست گذاری  های فروش 

 

 تا کنون( 4392)انتقال داده های آسیاتک مدیریت عامل شرکت عضو هیت مدیره و 

 بهینه سازی شبکه 

 ساختار نرم افزاری وایجاد سیستم  ءارتقاCRM 

 سیاست گذاری های فروش کارآمد 

  پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه 

  کسب جایگاه دوم در ارزیابی شرکت هایPAP  4394در سال 

  ستاره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطالعات کشور  2کسب تقدیرنامهICTINQA  4394در سال 

  تقدیرنامه درجه اول اهتمام در کیفیت و ارائه خدمات شبکه ای در محور خدمات عمومی انتقال داده کسب

 4394در سال  کابلی

mailto:Shahrad@shahrad.net

