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  بخشی از سوابق ، گواهینامه ها و مجوزهاي گروه شرکت هاي تدبیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  عضو رسمی سازمان نظام صنفی رایانه اي کشور
  داراي مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش

  داراي مجوز رسمی از وزارت صنعت معدن و تجارت
  عضو حقوقی رسمی انجمن انفورماتیک ایران

  از سازمان فناوري اطالعات داراي مجوز ثبت نرم افزار
  داراي مجوز ثبت شوراي عالی انفورماتیک

  ثبت در دفتر فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  ثبت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  دادستانی کل کشور در کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه "ایران سون استار "ثبت رسمی لینک 
  در کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه دادستانی کل کشور "فناوري اطالعات فاوا "ثبت رسمی لینک 

  )مجموعه ایران سون استار -مجموعه تدبیر وب(از سازمان توسعه تجارت ) شرکتی(نماد اعتماد حقوقی  2داراي 
  )مجموعه بازارسیتی –مجموعه فاوا گروپ  –مجموعه پردیس مشتریان ( نماد اعتماد حقیقی از سازمان توسعه تجارت 3داراي 

  انگلستان ITCCاصول، قوانین و مقدمات و کیفیت آموزش از  10015استاندارد ایزو  -مدیریت کیفیت   9001داراي استاندارد ایزو 
  آلمان NOBEL CERTIFICATEاصول، قوانین و مقدمات و کیفیت آموزش از  10015استاندارد ایزو  -مدیریت کیفیت   9001داراي استاندارد ایزو 
دیریت م 10004استاندارد ایزو  –رضایت مشتري، رسیدگی و مدیریت شکایت مشتریان  10002استاندارد ایزو   -مدیریت کیفیت  9001داراي استاندارد ایزو 

  ایتالیا LOTUS CERTاز  ITمدیریت امنیت اطالعات حوزه  27001استاندارد ایزو  –کیفیت ، پایش و اندازه گیري رضایت مشتریان 
  انگلستان در ایران Redstationنماینده مستقیم و رسمی مرکز داده رداستیشن 

  هلند در ایران Reselloنماینده مستقیم و رسمی رجیستار ریسلو 
  کانادا در ایران DirectAdminنماینده مستقیم و رسمی دایرکت ادمین 

  فرانسه در ایران OVH –آمریکا  Cpanel –هند  ResellerClub –آلمان  Hetzner –هلند  WorldStreamهمکار رسمی 
  همراه اول و ایرانسل 9000 – 021 – 5000 – 3000 – 2000 – 1000نماینده رسمی کلیه اپراتورهاي خدمات پیام کوتاه 

  در ایران VASمجري و برنامه نویس سامانه هاي پیام کوتاه و خدمات ارزش افزوده 
  ...)اول اس ام اس و –اول پیام  –ایران سون استار  –مجموعه هاي تدبیر وب ( شرکت ثبت شده رسمی تدبیر پردیس فاوا در حوزه فناوري اطالعات 

  )موسسه علمی آزاد فرهیختگان  –موسسه علمی آزاد تدبیر فردا ( هیختگان رهنما در حوزه آموزش شرکت ثبت شده رسمی تدبیر فر
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  داخلی و بین المللی بانک ها، سازمان ها و شرکت هاي همکار

  

  

  

  

  

  برخی از مشتریان 

  و خدمات استاندارد VAS -بهینه سازي براي موتورهاي جستجو ، تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ، تبلیغات پیامکی خدمات طراحی سایت، 

  

  .براي اطالع از لیست کامل مشتریان و استفاده از جلسه مشاوره حضوري می توانید به دفتر فروش مجتمع تدبیر مراجعه فرمایید

  از ایده تا واقعیت تدبیر وب ...در دستان شماست ایده هاي خالقانه و راهکارهاي تجارت الکترونیک

  
 


