شرکت کارنما رایانه با تکیه بر توانمندی و تخصص و تجربه و دانش فنی و همکاری مشترک با شرکتهای داخلی و خارجی
معتبر به همراه اخذ مجوزهای الزم از مراکز وسازمانهای ذیربط همانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،شورای عالی انفورماتیک و
سازمان نظام صنفی رایانهای و وزارت صنایع ،جهت ارائه خدمات به مشتریان و ایجاد رضایت آنها فعالیت خود را از سال  1384آغاز
نموده است و در زمینههای آموزش ،مشاوره ،طراحی ،اجرا ،تولید و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار و امنیت شبکه های رایانه ای بخش
 ITفعال میباشد.

 تاریخ و شماره ثبت  1384/08/30 :به شماره 259907
 دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک
 دارای مجوز سازمان نظام صنفی رایانهای
 دارای مجوز انجمن انفورماتیک ایران
 دارای شماره اقتصادی4111-3341-1584 :
 دارای شناسه ملی شماره0103000089 :
مجموعه فعالیتهای شرکت کارنما رایانه(سهامی خاص) به شرح زیر میباشد:
 -1نماینده رسمی آنتی ویروس کسپرسکی و ای اسکن و نود 32
(فروش ،خدمات پس از فروش و آموزش همراه با شبکه توزیع و پشتیبانی در تهران و شهرستانها)
 -2نماینده رسمی فایروال و  UTMسایبروم و تنها مرکز آموزش سایبروم در ایران
(فروش ،خدمات پس از فروش و آموزش همراه با شبکه پشتیبانی در تهران و شهرستانها)
 -3نماینده نرمافزار بررسی امنیت و آسیبپذیری وبسایت Acunetix
(نصب و خدمات پس از فروش و آموزش همراه با پشتیبانی در تهران و شهرستانها)
 -4نماینده رسمی نرمافزار امنیت شبکه با  14ماجول کنترلی در شبکه بنام IP-Guard
(نصب ،آموزش و پشتیبانی در تهران و شهرستانها)

 -5بهترین ارائه کننده محصوالت و راهکارهای شناسایی خودکار شامل سخت افزارهای:
 کامپیوترهای دستی و پرینترهای Zebra تگهای )Active,Passive( RFID انواع ریبون و لیبل پرینترهای بارکد -6تنها ارائه دهنده نرمافزار اموال (با فناوری بارکد و )RFIDبر روی کامپیوترهای دستی
نرم افزار دارا (سامانه جامع جمعداری نظام اموال و داراییهای ثابت در سازمانها)
 -7تنها برگزار کننده دورههای آموزشی مقدماتی و پیشرفته سایبروم در ایران با ارایه گواهینامه
های معتبر
-12برگزار کننده دورههای کاربردی و پشتیبانی نسخههای شبکه ای آنتی ویروسهای تحت شبکه

برخی از مشتریان شرکت :

 بانکها
 .1بانک مرکزی

 .2بانک پارسیان

 .3بانک ملی ایران

 .4بانک قوامین

 .5بانک سپه

 .6بانک تجارت

 .7بانک ایران اروپا

 مراکز آموزشی
 .1دانشگاه جامع علمی کاربردی

 .2دانشگاه علوم پزشکی تهران ،معاونت بهداشت و سالمت

 .3دانشگاه هنر

 .4دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 .5برخی مراکز دانشگاه آزاد اسالمی

 .6آموزش و پرورش شهرستانهای تهران

 .7سازمان فعالیتهای قرآنی

 .8دانشگاه علوم پزشکی قم

 .9دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 .10دانشگاه صنعتی شریف

 .11دانشگاه پیامنور تهران و کلیه مراکز پیام نور شهرستانها

 شرکت های حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی
 .1شرکت ملی نفت ایران

 .2شرکت نفت پارس

 .3شرکت مهندسی و توسعه گاز

 .4پژوهشگاه نیرو

 .5پژوهشگاه صنعت نفت

 .6شرکت پترونگین جنوب

 .7شرکت افق هستهای

 .8نفت و گاز تامین

 .9شرکت هواپیمایی نفت

 .10گاز استان مرکزی

 .11گاز آذربایجان شرقی

 .12مهندسی توسعه نفت

 .13مناطق نفتخیز جنوب

 .14پخش و پاالیش نفت ایران

 .15گاز کهگیلویه و بویر احمد

 .16پایانههای صادرات موادنفتی

 صنایع
 .1شرکت سایپا یدک

 .2شرکت ایران خودرو

 .3شرکت تام ایران خودرو

 .4شرکت مهرکام پارس

 .5کارخانه کیان کرد مالیر

 .7شهرک های صنعتی ایران

 .6شهرک های صنعتی

 .8صنایع شیر پگاه

 مراکزبیمه ای
 .1بیمه ایران خودرو

 .2شرکت بیمه نوین

 مراکز درمانی
 .1بیمارستان امام خمینی

 .6بیمارستان امام رضا بجنورد

 .2بیمارستان میالد

 .7بیمارستان بازرگانان

 .3بیمارستان تهران پارس

 .8بیمارستان جم

 .4بیمارستان سید الشهدا

 .9بیمارستان امیرالمومنین

 .5بیمارستان شهید باهنر

 .10بیمارستان بقیه اهلل
 .11بیمارستان بروجرد

 سازمان های دولتی
 .1شرکت ارتباطات زیرساخت

 .2شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات

 .3گمرک جمهوری اسالمی ایران

 .4شرکت مپنا

 .5شهرداری تهران

 .6شهرداری کرج

 .7شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا

 .8اداره ثبت اسناد و امالک تهران

 .9اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور

 .10مرکز خدمات حوزه های علمیه قم

 .11پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 .12شرکت پاالیش و پخش

 .13سازمان منطقه آزاد انزلی

 .14سازمان ثبت استان اصفهان

 .15آب و فاضالب اهواز

 .16شهرداری مشهد

 .17فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

 .18مخابرات استان تهران

 .19شهرداری قم

 .23پژوهشکده باقرالعلوم

 .20آستان قدس رضوی

 .24افق هسته ای

 .21شرکت آب و فاضالب مناطق مختلف تهران

 .25پارس ایزوتوپ

 .22سازمان منطقه آزاد اروند

 .26بنیاد مسکن

