بسمه تعالی
با سالم
احتراما شرکت پدیده فناوران برین عصر جدید با استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه نرم افزارهای سازمانی و صنعتی
می تواند به سهولت و تسریع انجام فعالیت های سازمانی در سازمانهای خصوصی و دولتی کمک نماید .در این راستا این شرکت اقدام
به تولید محصوالتی به شرح زیر نموده است که کاتالوگهای مربوط به همراه رزومه شرکت به پیوست ارسال می گردد.
 .1سامانه اتوماسیون اداری (کارتابل الکترونیک) برین
 .2سامانه مدیریت کلینیک
 .3سامانه مدیریت آموزش و آموزش مجازی
 .4سامانه مکانیزه مبتنی بر کارت هوشمند
همچنین این شرکت آمادگی خود را در ارائه اتوماسیون های سفارشی در حوزه های مختلف سازمانی و صنعتی اعالم می دارد .امید
است با همکاری موسسات و سازمانها بتوانیم گام موثری در پیشبرد فناوری اطالعات در کشور داشته باشیم.

برخی از فعالیت های شرکت عبارتست از
 نرم افزار مدیریت کلینیک برین
 .1کلینیک فوق تخصصی آقای دکتر مصباحی (شیراز)
 .2کلینیک فوق تخصصی آقای دکتر صلوتی (شیراز)
 .3کلینیک تخصصی آقای دکتر پویان (شیراز)
 .4کلینیک کاشت موی نوین (شیراز)
 5کلینیک زیبایی نیکو (شیراز)
 .6کلینیک دکتر جعفری(تهران)
 .7کلینیک زیبایی دکتر حسینی(کرج)
 .8کلینیک خیزیه چهارده معصوم(کاشان)

 نرم افزار اتوماسیون اداری برین
 .1شرکت عمرانی و ساختمانی توسعه نما
 .2شرکت آراد رایانه فارس(حسابداری سورن)
 سامانه پایش آالینده های زیست محیطی
 .1منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی(همکاری با شرکت کنترل فرآیند رادمان)
 .2ستاد محیط زیست شهرداری تهران (همکاری با شرکت کنترل فرآیند رادمان)
 .3سازمان حفاظت محیط زیست استان بوشهر (همکاری با شرکت کنترل فرآیند رادمان)
 .4سازمان حفاظت محیط زیسا استان آذربایجان شرقی(همکاری با شرکت کنترل فرآیند رادمان)
 .5پتروشیمی جم (همکاری با شرکت کنترل فرآیند رادمان)
 .6پتروشیمی فرسا شیمی (همکاری با شرکت کنترل فرآیند رادمان)
 سامانه مدیریت آموزش و آموزش مجازی برین
 .1سامانه آموزش مجازی گروه صنعت و مدیریت ایرافا
 .2اجرا و پشتیبانی سامانه LMSو کالس مجازی دانشکده آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 .3سامانه آموزش مجازی  lms( iranelearning.irو کالس مجازی )
 .4سامانه کنفرانس مجازی (استفاده درکنفرانس آمار در دانشگاه پیام نور شیراز اسفند )22
 سامانه مکانیزه مبتنی بر کارت هوشمند برین
 .1اجرای سامانه مدیریت هوشمند همایش مبتنی بر کارت ( RFIDسومین و چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی ایران)
 .2اجرای سومین کنگره سالمت زنان مبتنی بر کارت RFID
 .3اجرای پنجمین کنگره راینولوژی با تکنولوژی  QRCodeو اپلیکیشن موبایل
 سایر فعالیت ها


سامانه اتوماسیون آزمایشگاهی نیروترانس



پورتال سازمان هواشناسی استان فارس





اپلیکیشن و وب سایت سفارش نان و اقالم صبحانه کماچ در شیراز
وب سایت شرکت ستاره افق ورزش
سامانه ارتباط با مشتریان شرکت ارتباطات فراشبکه فاتح



نرم افزاری اتوماسیون اداری تحت وب شرکت الوان(نمایندگی وایمکس مبین نت در فارس)



سامانه فروش و مدیریت ثبت بازآموزی اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز



وب سایت شرکت آراد رایانه فارس (حسابداری سورن)



نرم افزار ارسال پیامک اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان



سامانه نمونه ساز بالینی اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شیراز



اتوماسیون مدیریت آموزشی و مالی قلم(کانون ریاضی فارس -موسسه زبان ساعی  -موسسه زبان تالش)

