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  به نام يزدان پاك
  

  درباره چاووش
  

  1چاووش، هميشه پيشتاز
  

فعاليت اين  يآغاز نمود. زمينه اصل چاووش رايانه سپاهانبا نام كامل  1378شركت چاووش فعاليت خود را از سال 
بط با مرت يها يفن آور يها ياطالعات و ارتباطات، ابتدا با تمركز بر كاربر يشركت، ارائه خدمات و محصوالت فن آور

اطالعات و  يجديد به آن اضافه گرديد. از آنجا كه پديده فن آور يشكل گرفت و بعدا زمينه ها ياينترنت و اطالع رسان
و استفاده موثر  ياين شركت معرف يموجود جديدتر است، هدف اصل يها آن نسبت به ساير صنايع و حرفه ها يكاربر

از  يكه بسيار يباشد. مشتريان يمشتريان از همه ابعاد م يكار يوال هابهبود فرآيندها و ر يمذكور برا يها ياز كاربر
  اطالعات را از ابتدا با اين شركت آغاز نموده و همچنان با چاووش همراهند. يفن آور يآنها استفاده از ابزارها

اقدام به راه ن اولين سرويس دهنده اينترنت در استان اصفهابه عنوان  1388سال  يدر همين راستا چاووش در ابتدا
از شركت ها،  ي) به بسيارDialup( يو ارائه خدمات ارتباط اينترنت تلفن ياينترنت و معرف يسايت سرويسده يانداز

 يايشگاه ها و سمينارهانم، متخصصين، بازرگانان و دانشگاهيان استان نمود و موفق شد در قالب يدولت يسازمان ها
  نمايد.  يتفاده از ارتباطات نوين را به شهروندان معرفاس يمزايا مختلف

را در نظر گرفته و  يو بوم يفرهنگ ينوين، پارامترها يها ياين شركت پيوسته تالش داشته است در استفاده از فن آور
د. خود داشته باش يشهروندان در زمينه تخصص يو ارتقا زندگ يدر افزايش آگاه يخود، سهم يدر كنار فعاليت تجار

و ورود  ي) با هدف معرفكامل با كامپيوتر ندارد يكار با اينترنت نياز به آشناياينترنت چاووش ( يشعار بخش سرويسده
  بر همين مدعاست. ياقشار مختلف دليل يكار يو فعاليت ها ياينترنت در زندگ يها يكاربر

و  يمختلف و احساس نياز در بخش دولت ياطالعات و ارتباطات در زمينه ها يفن آور يها يهمزمان با گسترش كاربر
مختلف  يمتعدد در زمينه ها يمجزا و انجام پروژه ها يخود در بخشها ي، چاووش اقدام به توسعه فعاليت هايخصوص

و  يداده و مخابرات يشبكه ها يو نگهدار ي، راه اندازي، طراحيسازمان يو توليد وب سايت، آموزش ها ياز جمله طراح
در  پيمانكار برتر طرح تكفااصفهان نمود. از جمله افتخارات اين شركت كسب رتبه  يو صنعت يجامعه علمارائه خدمات به 

 يو همچنين سابقه انجام پروژه ها 1385تا  1381 يدر بين سالها يبا اكثر سازمان ها و ادارات دولت يو همكار يمعرف
  باشد. يم يمتعدد در بخش خصوص

تاسيس بخش تحقيق  يمخابرات سيار در كشور و در پ يشبكه ها يامور نگهدار يذاراين شركت همچنين همزمان با واگ
 يعمليات نصب و نگهدار فعال در زمينه مخابرات سيار ياولين شركت هااز  يبه عنوان يك GSM يو توسعه شبكه ها

  مختلف آغاز نمود. يدر استان ها 1384مخابرات سيار را از سال  يشبكه ها
تاثيرگزار در موفقيت پروژه از مهمترين  يح و دقيق به مشتريان و در نظر گرفتن ابعاد و پارامترهاارائه اطالعات صحي

اطالعات و  ينوين فن آور يكاربرد ها يباشد. تمركز اين شركت در معرف يچاووش در هر پروژه م يكار يسرفصل ها
باعث شده است تا اكثر  يمشتر يزمان هادر نظر گرفتن ابعاد مختلف تاثيرگزار در ميزان موفقيت كاربردها در سا

تا  ياطالعات و ارتباطات خود را از مرحله مشاوره و امكان سنج يفن آور يپياده ساز يمشتريان چاووش، كليه نيازها
  و كمك چاووش انجام دهند. ي، آموزش و استقرار با همراهيپياده ساز

                                                 
  چاووش در معناي کلمه به معناي پيشتاز و خط شکن مي باشد.  ١
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ذكر شده و به پشتوانه تجربه و  يصص در زمينه هامتخ ياز كادر فن يدر حال حاضر، شركت چاووش با برخوردار
 يرا در استان اصفهان و استان ها ICTاز كاربران و استفاده كنندگان  يپيشينه خود، افتخار ارائه خدمات به بسيار

از  ييست برخلاز سازمان ها شناخته شده است كه  يهمجوار دارد. اين شركت به عنوان همكار و نماينده بسيار
باشد. همچنين اين  يمربوطه در اين وب سايت موجود م رتبه بنده و احراز صالحيت يگواهينامه هاو هم چنين  مشتريان

دارد كه در  يهمكار يو خارج ياز شركت ها و موسسات داخل يشركت جهت ارائه خدمات بهتر به مشتريان خود با برخ
انجام شده به تفكيك موضوع و همچنين اطالعات  يآمده است. ليست كامل مشتريان و پروژه ها يليست همكاران تجار

  باشد. يبيشتر در صورت درخواست آماده ارسال م
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  ديدگاه مديران و كاركنان چاووش
  

  روشن و سرشار از چالش پيشرفت هستيم. يما به دنبال آينده ا
  

و  يمشـتريان، كاركنـان، همكـاران صـنف     يچاووش موفقيت خود را در گرو ايجـاد ارزش افـزوده بـرا   مديران و كاركنان 
خـود و ديگـران    يدانند و بر اين باورند كه كسب درآمد پايدار تنها در كنار ايجاد ارزش و تاثير مثبت در زندگ يجامعه م

  امكانپذير است.
را بـه مشـتريان    يرفاه و سهولت بيشتر نموده وبه جامعه خود كمك  توانيم يم يكه با استفاده از فن آور داريمما باور 

فرهنگ و ميراث ارزشمند خود را بهتـر   ،پيشرفته در تمام ابعاد كاهش دهيم يفاصله خود را با كشورها نماييم،خود ارائه 
  خود و همكارانمان فراهم نماييم. يرا برا يخوب يو محيط كار به جهانيان ارائه كنيم

، سرعت يرا تجربه نموده با آگاهيا كاركردن كردن  ياز زندگ يجديد يخواهند روشها يهستند كه م يا افرادمشتريان م
آنهـا را در حـوزه    يدانـيم كـه نيازهـا    يبالقوه خود را بالفعل درآورند. ما وظيفـه خـود مـ    يتوانمنديها ،و سهولت بيشتر

  خود را بنمائيم.  يام سعمبرطرف كردن آن ت ياطالعات و ارتباطات شناخته و برا
، شخصـيت  منافعبوده و حفظ  ي، نقش اصلشركت يعلت وجودبه عنوان  ينقش مشترچاووش،  مديران و كاركنان يبرا

به همين دليل حفظ ارتباط پايدار و بلند مدت بـا مشـتريان بـه عنـوان      شركت است. يسرلوحه تمام فعاليتها يوو احترام 
و كوتـاه   يمقطع ير دارد چرا كه ما اعتقاد داريم هميشه بودن و ماندن بر سودهااولين اولويت در دستور كار شركت قرا

  مدت ارجعيت دارد.
و انگيـزه سـبب توسـعه و بهبـود و      يشركت كاركنان آن بوده كه با علم ، دانش، خالقيت ، ابتكار ، نـوآور  يسرمايه اصل

كـار بهتـر و بـا     يبـرا  يسـالم رقـابت   ياران و فضاهمك يبهتر برا يبه باور ما، ايجاد زندگشوند.  يرشد مداوم شركت م
  كار صادقانه است. ياز الزمه ها يصنف يهمكار يكيفيت بيشتر در فضا

كسـب درآمـد در سـايه     يخود از دانشگاه و بـازار بـرا   يبه كار بستن آموخته ها يبرا يكاركنان چاووش كار را بهانه ا
جامعه و كاركنان خود مفيد باشد پايدار  يكه تنواند برا يقيده ما شغلدانند. به ع يكردار و گفتار و ايجاد ارزش م يدرست

هميشـه  كه بقا و رشد مداوم در دستور كارمان قـراردارد و   هستيم يخصوص ياز شركتها يما نسل جديدنخواهد ماند. 
آموختن و دانسـتن نظـرات   به دنبال آن هستيم كه راه بهتر انجام دادن كارها را يافته و به كار گيريم و در اين راه مشتاق 

  سازنده هستيم.
آنها و حفظ  يان جديد است كه توجه به مشتريان و كاركنان و درك و برآورده ساختن نيازهاهبه ج يچاووش پنجره ا

  .داند يرا وظيفه خود مدر حوزه رقايت و تجارت  يو اخالق يانسان يمتعال يارزشها
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  فعاليت يماموريت و زمينه ها
  

  بهتر يزندگ ياطالعات برا يآوراستفاده از فن 
  

ماموريت اصلي شركت چاووش، فعال سازي كاربردهاي فن آوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك فن آوري نوين 
متحول كننده در زندگي افراد و فعاليت سازمان ها و استفاده از مزين هاي آن براي افزايش بهره وري، كاهش هزينه ها و 

  است.  بهبود كارها در جامعه
در همين راستا، چاووش نه تنها ارائه محصوالت و يا خدمات مربوطه را وظيفه خود مي داند بلكه سعي دارد در عين 
حفظ حوزه تخصصي و كاري خود، نيازهاي متعدد مشتريان در اين حوزه را خود مستقيما و يا از طريق همكاران 

زي فرآيند حركت به سمت كاربردهاي فن آوري اطالعات و تجاري خود براي حصول بهتر اهداف مورد نظر و روان سا
  ارتباطات برآورده نمايد.

از طرف ديگر با توجه به نو بودن بيشتر كاربري هاي فن آوري اطالعات و ارتباطات در جامعه ما، معرفي و ايجاد 
كت عالوه بر تدوين و آشنائي الزم براي كاربري هاي مذكور در ليست فعاليت هاي اين شركت قرار دارد و اين شر

معرفي ابزارها و روش هاي نوين فن آوري پارامترهاي فرهنگي و بومي را در نظر گرفته و به اين ترتيب زمينه استفاده 
  موثر از اين كاربري ها را فراهم نمايد.

  
  زمينه هاي فعاليت:

  ، تلفن اينترنتي و اينترنت پرسرعتاينترنت دهي سرويس .1

 هداري شبكه هاي مخابراتي و ديتا ، پياده سازي و نگطراحي .2

 ارائه راه حل هاي پرتال و اينترانت سازماني .3

 نصب و استقرار وب سايت و راه حل هاي تجارت الكترونيك .4

 هاي سازماني به سفارش مشتري طراحي و توليد نرم افزار .5

 آموزش انفورماتيك  .6

  

 دامنه خدمات: 

 مشاوره و تدوين استراتژي -
ي فن آوري اطالعات و حصول اهداف مورد نظر از پياده سازي آن از دغدغه هاي به كارگيري موثر مزيت ها

رايج امروزه مديران در سازمان هاي پوياست. در اين راه چاووش مي تواند به پشتوانه تخصص و تجربه هاي 
لوب بدست آمده از پروژه هاي متعدد از مراحل اوليه تحقيق و امكان سنجي روش ها تا مراحل تدوين وضع مط

و مراحل اجرائي در كنار تصميم سازان سازمان بوده و با ارائه گزارشات و اطالعات مورد نظر تصميم گيري 
موثر را سهولت بخشد. بديهي است با توجه به ماهيت فن آوري، وجود طرح تدوين شده قبل از انجام هر پروژه 

  تاثير بسياري بر حصول نتايج با زمان و هزينه كمتر خواهد داشت.
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 تهيه و تامين تجهيزات -
در موفقيت هر طرح اجرائي تامين به موقع عناصر الزم تاثير گزار است. شركت چاووش مي تواند تجهيزات 
سخت افزاري مورد نظر در هر پروژه را مستقيما و يا از طريق همكاران تجاري خود براي مشتريان فراهم 

شبكه از منابع بدون واسطه و همچنين تخصص و تجربه نمايد. ارتباط مستقيم اين شركت در تامين تجهيزات 
كاشناسان در شناسائي و انتخاب تجيزات مناسب نقطه قوت چاووش در تامين و پشتيباني اين تجهيزات خواهد 

  بود.
  

 توليد و تامين نرم افزار -
وري اطالعات استفاده از نرم افزارهاي مناسب و منطبق بر نيازهاي سازمان براي حصول اهداف طرح هاي فن آ

و ارتباطات و انجام فرآيندهاي كاري با روش هاي نوين الزمه اصلي سازمان هاي رو به رشد است. در اين 
راستا چاووش مي تواند در كليه مراحل شناخت و بررسي نيازها، تدوين مشخصات سيستم و تامين نرم افزار 

ي راه حل هاي موجود و يا توليد نرم افزار از طريق استقرار بسته هاي آماده، بومي سازي يا اختصاصي ساز
  بر مبناي متودولوژي هاي مطرح جهاني زمينه را براي حركت سازمان به سمت اهداف مورد نظر فراهم سازد.

  
 نصب، راه اندازي و استقرار -

تركيب تيم شبكه و نرم افزار و حضور گروه آموزشي آشنا با مسائل آموزش سازماني قابليت باالئي را در 
صب، استقرار، آموزش و به كارگيري راه حل هاي فن آوري اطالعات به چاووش داده است. با توجه به ن

حضور كارشناسان تمام وقت و مسلط در حوزه هاي مختلف، اين شركت مي تواند طرح هاي انتقالي فن آوري 
ر كمي در روندهاي كاري شامل به كارگيري يا جايگزيني ابزارهاي جديد را در كمترين زمان و با تاثير بسيا

 سازمان اجرا نموده و با آموزش صحيح و فراگير ضريب نفوذ فن آوري را افزايش دهد.
 

 پشتيباني و نگهداري -
پس ار استقرار ابزارهاي فن آوري اطالعات و ارتباطات نياز به پشتيباني و به روز رساني مستمر آنها منطبق با 

نگهداري صحيح و اصولي ابزارها منطبق بر روش هاي مستند و نيازها و كاربري هاي سازمان مي باشد. 
استاندارد نه تنها هزينه هاي مالكيت فن آوري را تا حد قابل قبول پاييد مي آورد بلكه با افزايش زمان استفاده 
موثر و تضمين در دسترس بودن خدمات در مواقع الزم استفاده از سرمايه گزاري انجام شده را به حد اكثر مي 
رساند. چاووش پس از استقرار راه كار، دامنه خدمات خود را تا فعال سازي كامل كاربري هاي مد نظر و 

  پشتيباني مستمر خدمات راه اندازي شده را براي اطمينان از استفاده موثر دائمي ادامه مي دهد.
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٦

 انه سپاهان يت شركت چاووش رايفيك يخط مش
  

اينترنت و مهندسي نرم افزار با بهره گيري از  نهخدمات در زمي ۀشركت چاووش بعنوان اولين ارائه دهند
 ISOنيروهاي ورزيده و متخصص در راستاي تحقق اهداف كيفي فعاليت هاي خود سيستم مديريت كيفيت (

) را الگوي كيفي خود قرار داده است و با تاكيد و تعهد بر رعايت اصول علمي و مشتري مداري و 9001:2000
  دارد: سالت خود خط مشي كيفيت خود را به شرح زير اعالم ميبا توجه به ر

  
  ايجاد اطمينان و جلب رضايت مشتريان و كارفرمايان  

 ياز طريق تدوين و بكار گيري روش هاي نوين علمي در مهندسي نرم افزار و مديريت ارتباط با مشتر 
)CRM (  

  
 ارتقا مداوم كيفيت خدمات  

 نوين جهاني و فن آوري وي با بكار گيري استاندارد هاي مل  
  
 افزايش سطح مهارت ، توانمندي و دانش نيروي انساني  

با بكارگيري طراحي نوين ، محيطي خالق ، مجذوب كننده و چالش برانگيز به منظور بهره برداري از 
 مهارتهاي كاركنان  

  
 همكار جمعي كاركنان شركت ۀارتقا سطح مشاركت و روحي  

 نهادن به شخصيت و توانمندي فرد فرد كاركنان و باور به نيروي خالق انساني با ارج                  
  

شركت چاووش بر اين باور است كه تحقق اهداف فوق از طريق بهبود مستمر و مشاركت تمامي كاركنان در تامين اهداف 
قدرتمندترين عامل  .بود كيفي و با تدارك محيطي صميمي و دوستانه توام با نظم و ترتيب سازماني قابل حصول خواهد

كاركنان چاووش بر اين باورند كه كار با كيفيت ميتواند احساسي از  .انگيزش در محيط چاووش، كار با كيفيت ميباشد
   .شادي و خشنودي به انسان بدهد

  
   

  دانايي منشأ قدرت ماست
آموخته ها مشغوليت كسب دانايي ، تبادل دائمي تجارب ، سخت كوشي و تواضع در يادگيري و بكار بستن 

  .چاووش ميباشد  ۀتك تك افراد خانواد ۀروزمر
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٧

  مشتريان چاووش
  

با هدف اطالع رساني به جامعه علمي صنعتي استان و ارائه خدمات مرتبط  1377شركت چاووش فعاليت خود را  از سال 
ن پروژه هاي بسياري را در استان اصفهان و تا كنو با فناوري اطالعات و ارتباطات آغاز نمود. اين شركت افتخار دارد كه

استان هاي همجوار اجرا نموده و در دست اندركاران و مشتريان صنعت اطالعات و ارتباطات به خوبي شناخته شده 
ضمنا چنانچه مايل به مشاهده برخي نمونه سايت هاي  است. در ذيل ليست برخي از مشتريان اين شركت آمده است.

نمونه زي شده توسط نرم افزارهاي توليد شده در بخش توليد نرم افزار چاووش هستيد لطفا به بخش اينترنتي راه اندا
مراجعه فرماييد.ليست كامل مشتريان و همچنين پروژه هاي انجام شده به تفكيك موضوع و همچنين  وب سايت ها

  ال مي باشد. اطالعات بيشتر در اين خصوص در صورت درخواست آماده ارس
 

          ذوب آهن  يشرکت سهام

 اصفهان 

          اصفهان  يمجتمع پتروشيم          يو تحقيقات يشهرک علم 

 اصفهان 

          يا و حرفه ياداره کل فن 

 خوزستان 

           شرکت نفت گچساران           واحد  يدانشگاه آزاد اسالم

 نجف آباد 

          يه آزاد اسالمدانشگا 

 واحد خوراسگان 

           شرکت سيمان سپاهان           يشرکت برق منطقه ا 

 استان 

           ) شرکت پااليش نفت

 پااليشگاه )

           شرکت توزيع برق استان           يشرکت پيشگام ( انرژ 

 ) ياتم

          يبانک کشاورز            يسازمان بازرگان            و صنايع و  ياتاق بازرگان

 معادن اصفهان 

          استان  يانتظام يفرمانده

 اصفهان 

           اداره کل فرهنگ و ارشاد

( استان و کليه  ياسالم

 شهرستانها ) 

          آران و  يجهاد کشاورز

 بيدگل 

           اداره برق آران و بيدگل           يحوزه راهساز             جمعيت هالل احمر 

          شهرستان  يفرماندار

 اصفهان 

           اداره کل امور عشاير استان

 اصفهان 

           اداره کل کار و امور

( استان و کليه ياجتماع

 شهرستانها ) 

          اصفهان  يحوزه هنر           يسازمان ميراث فرهنگ 

 استان اصفهان 

          يره کل راه و ترابرادا 

 استان اصفهان 

          يورزش يباشگاه فرهنگ 

 فوالد مبارکه سپاهان 

          يکلينيک روانشناس 

  يرئيس

           سازمان مسکن و

 اصفهان  يشهرساز

           اداره کل تعاون استان

 اصفهان 

          زرين شهر يشهردار           خورزوق يشهردار 

          بهارستان  يشهردار           ورزئه  يشهردار           قهدريجان يشهردار 

          دستگرد برخوار  يشهردار           دهق  يشهردار           علويجه  يشهردار 

           مرکز تربيت معلم شهيد

 باهنر

           مرکز تربيت معلم زينب

  يکبر

          علم دکتر آيت مرکز تربيت م 

           مرکز تربيت معلم فاطمه

 زهرا

           مرکز تربيت معلم شهيد

  يرجائ

           سازمان آموزش و پرورش

 استان اصفهان 

          استان  يسازمان بازرگان

 اصفهان 

            ) اداره کل تعاون روستايي

 استان و کليه شهرستانها )

          يايع دستسازمان صن 

 استان اصفهان 

          استان  ياداره تربيت بدن

 اصفهان 

          يصنعت يشرکت شهرکها 

 استان اصفهان 

          و صنايع و  ياتاق بازرگان

 معادن استان اصفهان 
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٨

           شرکت بهشيدان           فرش  يشرکت بازرگان

 اصفهان 

          پاکنام   يشرکت ناج )

 ر سپاهان )سپه

           شرکت ستاره پااليه           يشرکت فرآورده ها 

 نيکان گوشت  يگوشت

          برق  يشرکت تعميرات نيرو

 اصفهان 

          بهپودر  يمجتمع غذائ

 اصفهان 

          يشاهنامه پژوه             شرکت پرديس ساخت

 سپاهان 

           شرکت کوهسان           تيام صفه  يشرکت بازرگان            شرکت آرد جرعه 

           شرکت آتروپات            شرکت فرش نفيس           يکان  يشرکت نرم افزار 

          يفن يمرکز آموزش عال 

 شهيد مهاجر اصفهان 

          يمرکز يتراشکار 

 کدخدايي 

           شرکت زرين قلم سپاهان 

           شرکت بل کالر            مدرسه راهنمايي کمال

 الملک 

          يشرکت صنايع ريخته گر 

 اصفهان 

           شرکت داالن           نيک  يشرکت ثان           شرکت اصفهان دما 

          اصفهان  يحوزه هنر            شرکت رايانه انديشمند

 برق اصفهان 

          هين رز شرکت ب 

          شرکت اصفهان کوره کاران  

  
  



          www.chavoosh.com      و ارتباطات وري اطالعاتاپيشتاز فنچاووش   
           info@chavoosh.com     25198223: فاكس 22002003: تلفن 14388-47604 :كد پستي  403، مجتمع اداري آزاد، واحد يخيابان فردوس،اصفهان   

  

٩

 
  همكاري با چاووش

  
  تالش براي آينده اي روشن

  
براي تكميل كادر فني و گسترش حوزه فعاليت، چاووش هميشه پذيراي نيروهاي فعال، مشتاق و اثر گزار اسـت.  

وحيه كار تيمي انتخـاب شـده انـد. در    كادر فني و اداري چاووش با دقت فراوان و از ميان افراد عالقه مند و با ر
چاووش ما كار كردن را بهانه اي براي به كار گيري آموخته هاي خـود بـراي تـامين درآمـد و امنيـت شـغلي از       
طريق تاثير در زندگي خود و ديگران مي دانيم. ما بر اين باوريم كه عالوه بر آموخته هاي آكادميـك دانشـگاهي،   

كه تنها با بكار گيري مهارت هايمان  در بازار كار و با پايبندي به بهتـر كـردن    آموختني هاي زيادي وجود دارد
  هر روزه روش هاي كارمان براي توسعه و ارائه خدمات بهتر دست يافتني هستند. 

در چاووش درستي در كردار و گفتار، نظم و وظيفه شناسي، تعهد به آموختن، احترام به همكـاران و مشـتريان،   
گيري جمعي و روش كار گروهي از اركان اصلي همكاري است و پرسنل چاووش خود را متعهـد  روحيه تصميم 

  به پيشرفت خود و همكاران خود مي دانند.
اگر عالقه مند به فعاليت در رشته فن آوري اطالعات و ارتباطات هستيد و اهداف خود را بـا مـا در يـك راسـتا مـي بينيـد       

شماست. با ارسال رزومه و سوابق كاري خود از اين فرصـت اسـتفاده نماييـد.     انتخاب چاووش براي كار انتخاب درست
 چاووش هميشه براي آشنايي با مشتاقان آماده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  


