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گواهینامه رتبه بندي و احراز صالحیت
شرکت هاي انفورماتیکی

جناب آقاي  حسین  داماد ممقانی
مدیر عامل محترم شرکت : نوآوران ارتباطات دوران

شناسه ملی شرکت 10102725140
به شماره ثبت : 231475

به استناد آئین نامه رتبه بندي و احراز صالحیت شرکت هاي انفورماتیکی , رتبه آن شرکت را براي اجراي پروژه هاي انفورماتیکی در زمینه هاي 
زیر با رعایت مفاد بخشنامه شماره 100/103556 مورخ 1387/11/7 و سایر مقررات مربوط اعالم می دارد.

رتبه بندي شرکت هاي انفورماتیک
حداکثر مبلغ هر قرارداد 
(میلیون ریال) تعداد قرارداد رتبه موضوع فعالیت اصلی شرکت ردیف

نامحدود 12 1 مشاوره و نظارت بر اجرای طرح ھای انفور ماتیک، 
فناوری اطالعات و ارتباطات 1

نامحدود 12 1 امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات 2
نامحدود 12 1 شبکھ داده ھا ی رایانھ ای و مخابراتی 3
نامحدود 12 1 خدمات پشتیبانی 4

نامحدود 12 1 ارائھ و پشتیبانی بستھ ھای نرم افزاری یا بستھ ھای نرم 
افزاری حامل محتوا 5

نامحدود 12 1 آموزش و پژوھش 6
نامحدود 12 1 Main Frame تولید و ارائھ رایانھ ھای غیر 7
64800 9 3 تولید و ارائھ دستگاه ھای جانبی 8
27000 7 4 تولید و پشتیبانی نرم افزارھای سفارش مشتری 9

غالمحسین حمزه مصطفوي
رییس امور نظام فنی و اجرایی

توجه:
1. نظر به تغییراتی که بعضا در وضعیت شرکت ها صورت می پذیرد، آخرین وضعیت آن ها از
 طریق سایت اطالع رسانی http://sajar.mporg.ir قابل دسترسی و استناد است.

2. باالترین رتبه یک و پایین ترین رتبه هفت است
3. با تغییر مدیرعامل, شرکت موظف است نسبت به اصالح گواهی فوق اقدام نماید.



نوآوران ارتباطات دوراننام شرکت :

شناسه ملی :

نوع گواھینامه :

وضعیت گواھینامه :

نشانی :

انفورماتیک

معتبر

١٠١٠٢٧٢٥١٤٠

مدیر عامل :

شناسه مالیاتی :

محل صدور :

تاریخ صدور :
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حسین  داماد ممقانی

٤١١١١٤٧٥٣٤٧٤

دبیرخانھ شورای عالی انفورماتیک کشور

١٣٩٧/٠١/٢٠

تلفن :

شماره ثبت :

صادر کننده :

تاریخ انقضاء :

٤٣٥٨٥٠٠٠-٠٢١

١٣٩٩/٠٢/٠١
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غالمحسین حمزه مصطفوی

 توضیحات گواھینامه :

زمینه فعالیت و ظرفیت کاری

تعداد کار آزاد تعداد کار 
اشغال شده

ظرفیت مجاز 
(میلیون ریال) تعداد کار مجاز رتبه زمینه فعالیت

١٢ ٠ نامحدود ١٢ ١ آموزش و پژوھش

١٢ ٠ نامحدود ١٢ ١ ارائه و پشتیبانی بسته ھای نرم افزاری یا بسته 
ھای نرم افزاری حامل محتوا

١٢ ٠ نامحدود ١٢ ١ امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات

٧ ٢ ٦٤٨٠٠ ٩ ٣ تولید و ارائه دستگاه ھای جانبی

١٠ ٢ نامحدود ١٢ ١ Main Frame تولید و ارائه رایانه ھای غیر

٦ ١ ٢٧٠٠٠ ٧ ٤ تولید و پشتیبانی نرم افزارھای سفارش 
مشتری

١٢ ٠ نامحدود ١٢ ١ خدمات پشتیبانی

٨ ٤ نامحدود ١٢ ١ شبکه داده ھا ی رایانه ای و مخابراتی

١٢ ٠ نامحدود ١٢ ١ مشاوره و نظارت بر اجرای طرح ھای انفور 
ماتیک، فناوری اطالعات و ارتباطات

١٠:٥٥ ١٣٩٨/٠٦/٢٦تاریخ چاپ :

مشخصات گواھینامه


