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 رشکت پردازش و تحلیــل داده دقیـــقه
 ١٣٩٤ تاسیس: دی

 
 بنیاندارای گواهی دانش

 )٤ی انفورماتیک (رتبه از شورای عال بندیگواهی رتبه و

 ای کشورعضو نظام صنفی رایانه
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 هافعــــــــالیت

 )eAtlasهای تحت وب (تولید اطلس .١
 )١٣٩٠رسش�ری مرکز آمار استخراج شده از ( اطلس کودکان بازمانده از تحصیل –
 )٩٤تا  ٨٤های مرکز آمار گزارشاستخراج شده از ( های کشورنقشه بیکاری و مشارکت اقتصادی فصلی در استان –
 )٩٤تا  ٩٠های مرکز آمار گزارشاستخراج شده از ( نقشه تغییرات قیمت مسکن در مناطق تهران –
 )statsminute.irکارها (آدرس: وبسایت دقیقه بخش �ونه  

 ١٣٩٥تیر   - ١٣٩٤دی 
 
 

 خدمات ارزش افزوده موبایلحوزه مشاوره برای ایجاد اکوسیستم تحلیل داده در  .٢
 رشکت توسعه ارتباطات وادی رایمندان (وادا)

 ١٣٩٥مرداد   - ١٣٩٤بهمن 
 

 ارائه خدمات تحلیل داده به دفرت مطالعات رفاه .٣

 اطلس توزیع مرصف داروهای خاص در سطح استان و شهرستان –
 تحلیل مرصف داروها نسبت به وسع بیمه شدگان –
 تحلیل و ترسیم سفرهای بین استانی به منظور دریافت خدمات درمانی –

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجت�عی
 ١٣٩٥دی   -مرداد 

 
 

 High-Frequencyپروژه back-testingبخش  اجرای ،مالیهای پردازش داده .٤
Algorithmic Trading   

  گذاری توسن افق هزارهرسمایهرشکت مشاوره 
 ١٣٩٦خرداد  – ١٣٩٥آبان 

 
 

گیری و مدیریت های تحلیل داده با هدف ارتقای تصمیمسازی سامانهطراحی و پیاده .٥
 هزینه

 ترسیم گرافیکی عملکرد سازمان برای مدیران عالی در قالب داشبوردهای مدیریتی .الف

 کاویهای دادهلف با استفاده از روشخمرصف و تسازی سامانه کشف موارد سوءپیادهطراحی و  .ب
 گذاری) های کنرتل هزینه (سقفبرای اتخاذ سیاست راهن�سامانۀ سازی طراحی و پیاده .ج

 شدگانبا مطالعه الگوی مرصف خدمات درمانی توسط بیمه     
  »هموفیلیگذاری؛ بررسی موردی داروهای آنتیتحلیل سقف«گزارش مکتوب  .د

 بیمه سالمت ایرانسازمان 
  ١٣٩٧تیر  – ١٣٩٥بهمن 
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 )eAtlasجمهوری (ریاستانتخاباتوب دوازدهمینسازی اطلس تحتوپیادهطراحی .٦
 )statsminute.irکارها آدرس: وبسایت دقیقه بخش �ونه(

  ١٣٩٦مرداد  –خرداد
 
 

 ایراننواحیموسیقی سازی اطلسراحی و پیادهط .٧
 )regional.musicatlas.irآدرس: ( ایجاد دسرتسی مبتنی بر جغرافیا به آرشیو

 انجمن موسیقی ایران
 ١٣٩٧ مرداد – ١٣٩٦اردیبهشت 

 
 خدمات سالمت های سامانۀ نظام ارجــاعتحلیل آنالین داده .٨

 ، رشکت آوای فناوری اطالعات سالمت وزارت درمان بهداشت و آموزش پزشکی
 اکنون – ١٣٩٧ تیر

 
 
 

   ارزش افزوده موبایل خدماتهای ادهتحلیل دسامانه  .٩
 )ABAN-VASرشکت ارتباطات سیار آبان (

 ١٣٩٧دی  – ١٣٩٧شهریور 
  ١٣٩٨شهریور  – ١٣٩٧اسفند 

 
 

  ٩٨های جداول بودجه سال استخراج و آمایش داده .١٠
 شخص حقیقی 

 ١٣٩٦دی 
 ١٣٩٧دی 

 
 

 کاوی برگزاری دوره آموزشی داده .١١
 آب و برق عیصنا یکاربرد یعلم یموسسه آموزش عال –وزارت نیرو 

 ١٣٩٧دی  – ١٣٩٧ آبان
 

 

 موسیقی جوانملی دوازدهمین جشنواره ی مطالعه .١٢
جغرافیای رشکت کنندگان و تحلیل آمار مشارکت؛ تامالتی بر عوامل تکرث فرهنگی، واکاوی پراکندگی 

 مهاجرت، سن و جنسیت 
 ١٣٩٧بهمن  – ١٣٩٧مرداد 
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 داری و بودجههای خزانهمصورسازی پرداختسامانه  .١٣
 ١٣٩٧داری و بودجه کل کشور در سال های خزانهمقایسه نسبت داده

 ١٣٩٧آبان  –١٣٩٧تیر
 
 

 آماره؛ تحلیل هوشمند بازارهای مالی ایران .١٤
گذاری مسکن در شهر تهران با دقت طول و عرض جفرافیایی، و بر اساس اپلیکیشن هوشمند قیمت

 ادگیری ماشین از روی معامالت انجام شده گذشتهسازی و یمدل
 کنون – ١٣٩٧ آذر

 
 

 طراحی و مدیریت پروژه داشبورد تحلیلی لیزینگ .١٥
 رشکت لیزینگ اقتصاد نوین

ها و ارزیابی کیفی داده: OLAP ها از منابع تراکنشی های منبع و استخراج دادهکشف ساختار داده
 طراحی داشبورد تحلیلی و نظارت بر اجرای آن، کمک ذینفعانها با سایی شاخصشناعملیات، پاکسازی، 

 کنون – ١٣٩٨خرداد 
 

 تحلیل اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان  .١٦
 معاونت رفاه اجت�عی-وزارت تعاون، کار و رفاه اجت�عی

های رفاه اجت�عی؛ های پایگاه باران؛ طراحی شاخصسنجی دادههای کیفیتسازی شاخصطراحی و پیاده
 سازی آزمون وسعهای رفاهی؛ تحلیل و مدلطراحی داشبورد اسرتاتژیک شاخص

 کنون – ١٣٩٨تیر 
 

 back-testingهای معامله در بورس تهران و خدمات تحلیل اسرتاتژی .١٧
 آبادیآریا زنگی -لگو وند اَ رَ رشکت 

توسعه سامانه اجرای بک ساله معامالت بورس تهران؛ های پنجهای معامالتی روی دادهتحلیل اسرتاتژی
 رشایط سبدگردانی، حجم معامله، سیگنالهای معامله با احتساب ) اسرتاتژیback-testingتستینگ (

 معامله، حجم کل رسمایه، نحوه مدیریت نقدینگی بالاستفاده و محاسبه سود کل در بازه زمانی دلخواه
 کنون – ١٣٩٨مرداد 

 
 

 های اجت�عیشبکهمحتوای و تحلیل راهن�ی آنالین خدمات شهرداری تهران  .١٨
 رسارشکت پیام -شهرداری تهران 

و  )sentiment analysis( های اجت�عیتحلیل محتوای شبکهخدمات شهرداری؛  جاد راهن�ی برخطای
 امللل شهرداری تهرانبا مرکز ارتباطات و امور بین های شهر تهرانپی�یش

 کنون – ١٣٩٨آبان 
 

 های شهر تهرانو نظرسنجیپی�یش  دادهروی تحلیلی  هایتولید گزارش .١٩
 و فرهنگی ت�عیجامور امعاونت  –شهرداری تهران 

و  )sentiment analysis( های اجت�عیتحلیل محتوای شبکهخدمات شهرداری؛  جاد راهن�ی برخطای
 امللل شهرداری تهرانبا مرکز ارتباطات و امور بین های شهر تهرانپی�یش

 کنون – ١٣٩٨دی 
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