
بهپردازجهان نامه
دفترچه راهنمای همکاران تازه وارد



!به بهپرداز جهان خوش آمدید

.سالم
!  وقت بخیر

هاد  . امیدواریم که لحظات خوبی را سپری کرده باشی و تا اینجای کار، تجربه خوبی از ماا داشا ه باشای
در ماوارد زیار. این دف رچه پاسخ به سواالتی هست که برای هر فرد تازه وارد به شرکت مطرح خواهد شاد

:این دف رچه مطرح شده اند
(مدیرعامل)دک ر جلیلی خوشامدگویی پیام -
معرفی ساخ ار سازمانی -
تاریخچه شرکت، چشم انداز، مأموریت و ارزش ها-
فعالیت و پروژه های عمده شرکت-
جانمایی سازمان-
بهپرداز جهانامکانات رفاهی -
ضروری مورد نیازتلفن های -
داخلی همکاران-
شرایط پارکینگ-
نحوه پوشش در محیط کار-
ساعات کارینحوه اعالم -
ساعت ناهار و نماز-



مدیرعاملپیام خوشامدگویی 
سالم؛ 

ز هر جلیلی هس م، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بهپرداز جهان و می خواهم قبل اامیررضا 
شما از برخی از. بهپرداز جهان، خوشامد بگویمجدید خانواده به هر یک از شما به عنوان عضو چیز، 

ول کار دانشگاه به ما ملحق می شوید و بعضی دیگر نیز سال های زیادی است که در صنعت مشغ
.  ه ایدشدو اکنون عضوی از خانواده بهپرداز جهان پیموده اید هر دو گروه مسیر سخ ی را . هس ید

. را پیموده و الب ه راهی پر چالش تر پیش رو داردای طوالنیخانواده ای که مسیر دشوار و 
د بسیاری برای رسیدن به این یک ایی گرمی خورشی. که یک ایی را ان خاب نموده استخانواده ای 

دیده و جاده های پر پیچ و خم زیادی را پیموده و باید اذعان داشت گاهی شیب این جاده ها از 
ما . ف یمیاد گرتوان خانواده بیش ر بوده، اما در این مسیر سخت و بعضًا غیر ممکن، ادامه دادن را 

نگی سردی و گرمی را تحمل کردیم، پس ی و بلندی را پیمودیم تا توانس یم از دل سیاهی س
.معمولی، به الماسی درخشان تبدیل شویم
.الماسی که امروز نماد بهپرداز جهان است

بیفزوددر دل، نهف ه پرتوی بود                             فروزان مهر، آن پرتو مرا 
کمی در اصل من میبود پاکی                            شد آن پاکی، در آخر تابناکی

طبعم اق ضای برتری داشت                       مرا آن برتری، آخر برافراشتچو 
تاب و ارزش من، رایگانی است                   سزای رنج قرنی زندگانی استنه 

برای مشاهده ویدئو، 
.کلیک کنید



بهپرداز جهان1404چشم انداز 

شرکت برتر بورس اوراق بهادار در حوزه فناوری اطالعات به لحاظ ارزش بازار و دارای شبکه بین المللی همکاران3یکی از 

شرکت برتر بورس اوراق بهادار در حوزه فناوری اطالعات به لحاظ ارزش بازار و 3یکی از 

دارای شبکه بین المللی همکاران

ارائه راهکارهای یک ای فناورانه در راس ای تحول هس ه کسب وکارهای بزرگ برای موفقیت در عصر دیجی ال

ماموریت بهپرداز جهان



ارزش های
بهپرداز جهان

چابکی

شور و
اشتیاق

به معنای ارزش های سازمانی 
موضوعاتی هس ند که برای ما از 

ارزش ها، همان . اولویت برخوردارند
ما را فرهنگچیزهایی هس ند که 
ما، همان فرهنگایجاد می کنند و 

چیزی است که کارمندان ما هر روز، به
ا آن صورت مس قیم یا غیرمس قیم، ب

ما غنی فرهنگاگر . سروکار دارند
نباشد، قطعا نمی توان محصول 
.  مفیدی هم جامعه تحویل داد

خلق تجربه 
خوشایند



ارزش های
چابکیبهپرداز جهان

ه ما بهپردازی ها پویا هس یم و آماد
. دیدفضاهای جتجربه کردن تغییر و 

ما حواسمان به اطرافماان هسات، 
فرصاااات ها را سااااری  و دقیااااق 
ها می شناسیم و در زمان مناسب آن

تاکیاد . کنایمرا به ارزش تبدیل می
ایی کنیم که سس ی و تعلال، جامی

.در بهپرداز ندارد



ارزش های
ازی هاا ما بهپرد. یادگیری قلب تپنده بهپرداز استیادگیریبهپرداز جهان

د سعی می کنیم بار لباه دانار حرکات کنایم  یاا
بدیل بگیریم  یاد بدهیم و از آموخته هایمان  برای ت
. ریمشدن جهان به جایی برای زندگی بهتر بهره ببا

ما قدر تجربه هایمان را مای دانیم و باا یاادگیری از
فکر ت. آن ها در مسیر بهترین شدن حرکت می کنیم

نقادانااااه و خااااالق  مهااااارت م ااااتر  مااااا 
.بهپردازی هاست



ارزش های
بهپرداز جهان

شور و 
اشتیاق

ماا باا تماا  . ما بهپردازی ها ت نه موفقیات هساتیم
هاای یکتایماان انرژی  باانگیزه باال و با تکیه بر توانایی

ما زندگی را حرکتی . داریمهر روز قدمی رو به جلو برمی
ماا . دانایمم تاقانه بارای تحقاا اهاداو خاود مای

از .اعتقاد نداریم« زندگیو کار »ها  به دوگانه بهپردازی
نظر ما تنهاا یاز زنادگی وجاود دارد و بایاد در کلیاه 

های آن با شاور و اشاتیاق جهات رشاد بی اتر بخر
.کار ما  زندگی ما و زندگی ما  کار ماست. کوشید



ارزش های
بهپرداز جهان

خلق تجربه
خوشایند

ماپنهان چههمشماازنیستپنهانخدااز
برایدلیل همینبهواستخوبحالمانبهپردازی ها
ما.آوریممیارمغانبهخوبحالهمم تریانمان
وقوتنقاطمتفاوت اعتقاداتباهمه مانکهمی دانیم
ترینبهبرایمختلففرهنگ هایوعالئامتنوع ضعف
خوبحالبایدموفقیتبرایوآمده ایمگردهمشدن
.م تریانمانبرایهموخودمانبرایهمکنیم خلا



ارزش های
ییکتایبهپرداز جهان

.  یمما  خودمان. ما بهپردازی ها شبیه هیچکس نیستیم
.  بدون هیچ م ابهی

آید؟ تیمی یکتا داریم  در منحصربفردی ما از کجا می
کنیم  محصوالت و بازارهای یکتا حضور پیدا می

سیاق خودمان  وکنیم  و به سبزخدمات یکتا ارائه می
فرصت های محیطی را شناسایی و به ارزش تبدیل

کنیم  حرفمان  حرو است و صداقت را متاعی می
.دانیمارزشمند می



مسیر ما

ر این مسیر، د. بیست و پنج سال حضور در عرصه کسب وکار کشور، به سادگی اتفاق نیاف اده است
اهدا  صد الب ه که. فراز و نشیب های بسیاری را تحمل کرده ایم تا به نقطه کنونی رسیده ایم

.  جذابی پیش روی ما خواهد بود که در کنار شما، مصمم به تحقق آن هس یم
.در شکل زیر، برخی از مهم رین لحظات و نقاط عطف تاریخ بهپرداز جهان را مالحظه می کنید

آیا شما در نقطه 
سرنوشت ساز بعدی 
ما، تاثیرگذار 
خواهید بود؟

1374 1380 1394 1396

آغاز سفر ما

همکاری با 
همراه اول

کی پروژه ان خابات الک رونی
(B2Gآغاز فعالیت های )

آغاز به کار شرکت بهسا

ورود به بازار بورس و 
اوراق بهادار

13981382

تاسیس
IT House

1386

همکاری با 
ناجا



یاسر رحیمی

ساختار سازمانی ما
ن زادهمهران محس، دک ر میرعلی سیدی، دک ر امیررضا جلیلیدک ر 

هیئت مدیره

امیررضا جلیلی

مدیرعامل

محمدرضا شجاعی

حسابرس داخلی

گروه مشاورین

هدفتر مدیریت پروژ 

مجید یاسائی

معاونت 

مالی

پویا نماینده

معاونت بازاریابی

و فروش

میرعلی سیدی

معاونت عملیات و

مدیریت پروژه

پریا قنبری

مدیریت منابع 

انسانی و اداری

رضا هاشمی

انی مدیریت پشتیب

و فناوری اطالعات



امنيت اطالعاتمدیر واحد 
مهدی شعبانی

مدیر پروژه أخذ رأی الک رونیک
حمید خیرالهی

مدیر پروژه آموزش ناجا
سمیرا قربانی

 مدیر پروژه انرژی اتمی و سیس م جام
اسماعیل مسعودی فر

مدیر پروژه بهشو
حسین ریاضی

مدیر پروژه سی اد
مهدی نور محمدی

مدیر واحد گرافیک
سیاوش بنی صدر

مدیر پروژه لیمز
حمید سلیمانی

مدیر مرکز تماس
فردیس دهپور

مدیر پروژه ناجا
محمد خلج بابائی

مدیر مکاتبات اداری 
همایون تحویل داری

مدیر پروژه مدلند
الهام مسعودی نژاد

مدیر پروژه اع بارسنجی
رضا باقری

مدیر پروژه مرزنشینی
عباس سعیدی

آیداتیسمدیر پروژه 
شهرام کیائی

دپارتمان هاو پروژه ها معرفی مدیران 
بهپرداز جهان، پروژه های مخ لفی در دست دارد که مدیران 
این پروژه ها، در کنار مدیران واحد ها، در راس ای تحقق 
.اهدا  شرکت و محصوالت آن همکاری می کنند



خدماتسایر 

سازی هوش تجاریه م اوره و پیاد

ارائه و پ تیبانی خدمات پرداخت 
الکترونیز

م اوره  طراحی  پیاده سازی و 
پ تیبانی انواع راهکارهای نوین

فناوری اطالعات

ارائه خدمات ارزش افزوده تلکا  و 
سایر حوزه ها

خدمات مشاوره 

م اوره  طراحی و استقرار نظا  
مدیریت خدمات فاوا

طراحی و پیاده سازی   م اوره
محورمعماری سازمانی فرایند 

م اوره  طراحی  تدوین و استقرار 
طرح جامع فناوری اطالعات

مدیریت و نظارت بر پروژه های 
فناوری اطالعات در مقیاس 
سازمان های بزرگ و ملی

نرم افزاریخدمات 

طراحی  تولید و توسعه سفارشی 
سیستم های نر  افزاری در مقیاس 

بزرگ و ملی

طراحی  تولید و توسعه سفارشی 
نر  افزارهای موبایل

عرضه و فروش محصوالت نر  افزاری 
خارجی

هداشت پ تیبانی  سفارشی سازی و نگ
محصوالت نر  افزاری

خدمات شبکه و 
زیرساخت

م اوره  طراحی و پیاده سازی انواع 
و بیسیم   LAN  WAN هایشبکه

غیره

م اوره  طراحی و پیاده سازی انواع 
مراکز داده و انبارهای داده

م اوره و پیاده سازی انواع راهکار های 
امنیت

عرضه محصوالت سخت افزاری و 
شبکه و زیرساختافزارینر 

پ تیبانی از خدمات شبکه و 
زیرساخت

خدمات گروه بهپرداز جهان
ان شرکت ما، طیف م نوعی از خدمات به مش ری

.  ارائه می کند( هس ندB2Gو B2Bکه غالبا )
.دس ه بندی کلی فعالیت ما این چنین است



بهداشت، درمان، غذا و دارو

سامانه جام  مدیریت و ساماندهی •
(LIMS)اطالعات آزمایشگاهی 

(  هشوب)اپلیکیشن مشاوره آنالین سالم ی •
سامانه زنجیره تامین فرآورده های سالمت•

محور
سامانه شمیم سالم ی•

دولت الکترونیک

تبادالت سامانه یکپارچه•
(دسی ا)الک رونیکی دولت 

سیس م تعیین صالحیت•
اماکن

سیس م صدور گذرنامه •
الک رونیک

ی سیس م کن رل تردد مباد•
مرزی

انکارت الک رونیک مرزنشین•
(آرا)ان خابات الک رونیک•

تجارت الکترونیک

فروش )سامانه بازار اع باری •
(اقساطی سبا

(عیار)سامانه اع بارسنجی •

امور فرهنگی

سامانه جام  گردشگری•
سامانه مدیریت مش ریان در حوزه •

آموزش
سامانه آموزشی ناجا•
سامانه زائر•

سایر

سیس م ردیابی و ردگیری•
سیس م بازرسی و نظارت•
سامانه مدیریت وفاداری بانک•
سرباز ماهر •

جهانمحصوالت گروه بهپرداز 
محصوالتی که بهپرداز جهان در حال حاضر در 

: بازار ارائه کرده عبارتند از



رتبه موضوع فعالیت اصلی ردیف

1 تولید و پش یبانی نرم افزار سفارش مش ري 1
1 2 واارائه و پش یبانی بس ه هاي نرم افزاري و نرم افزارهاي حامل مح
1 ارائه و پش یبانی نرم افزارهاي پایه، سیس م و ابزارها 3
1 مشاوره و نظارت بر اجراي طرح هاي انفورماتیکی 4
1 سیس م هاي ویژه 5
1 شبکه داده هاي رایانه اي و مخابراتی 6
1 امنیت فضاي تولید و تبادل اطالعات 7
1 و پژوهشآموزش  8
1 خدمات پش یبانی 9
1 سیس م هاي اتوماسیون صنع ی 10
1 تولید و ارائه دس گاه هاي جانبی 11
1 Main Frameتولید و ارائه رایانه هاي غیر  12

ندی رتبه شرکت در فهرست رتبه ب
شورای عالی انفورماتیک

شورای عالی 
رت انفورماتیک به صو

مس مر، شرکت های 
فعال در حوزه های 
مخ لف فاوا را مورد 
ار بررسی و ارزیابی قر
می دهد و باعث 
اف خار ماست که از 

12شاخص، در 15
شاخص آن رتبه یک
.را به دست آورده ایم



لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال
(1397-جایزه ملی تحول دیجیتال)

سومین دوره جایزه ملی 
مدیریت فناوری و نوآوری

27001:2013ایزو 20000:2011ایزو 9001:2015ایزو 

10

اف خارات زیادی کسب کرده ایم، مطمئن هس یم شرکتهای گواهینامهافتخارات و 
!آورداف خارات بیش ری در کنار شما به دست خواهیم



جایزه مجمع عالی نخبگان مدیریت ایران 
جهانبرای مدیر عامل شرکت بهپرداز 

جایزه اجالس یکصد مدیر شایسته 
شرکتبرای مدیرعامل ملی 

گواهی نام نیک برند 
(کنفدراسیون برند ایرانی)

برترین برند شرکتی در منقطه
(2019-موسسه منا)

10

اف خارات زیادی کسب کرده ایم، مطمئن هس یم شرکتهای گواهینامهافتخارات و 
!آورداف خارات بیش ری در کنار شما به دست خواهیم



9

000

کامپیوتر و 
روش های مکانیزه

موسسه آموزش 
عالی آزاد فن 

پرداز

آراتل 
هوشمند آفتاب

مدیریت 
کسب وکار 
هوشمند

تجارت تک پنجره 
(تار)الکترونیک 

International IT 
House

(Dubai Internet City)

بهپرداز همراه 
سامانه اول 

(بهسا)

بهپرداز جهانهمکار شرکت های 
بهپرداز جهان، با توجه به 
اکوسیس می که در آن حضور 
دارد، با شرکت های مخ لفی در 
داخل و خارج از کشور همکاری و 

برخی از آن ها در . مشارکت دارد
.این قسمت آورده شده است



راتمخابوتلکامحوزهدراطالعاتفناوریتخصصیخدماتارائههد با(بهسا)اولسامانههمراهبهپرداز
لفنتاپراتوربزرگ رین،( اولهمراه)ایرانسیارارتباطاتشرکتوجهانبهپردازمجموعهمیانمشارکتبا

تامینپیمان،مدیریتنظارت،مشاوره،بهمی توانبهساخدماتجملهاز.شدتاسیسخاورمیانه،همراه
وهابس رتأمینهمچنینواولهمراهنیازمندی هایکاملرف برتاکیدباشبکهوسخت افزارنرم افزار،

.کرداشارهاپراتوراینافزودهارزشسرویس های
behsacorp.com

ردیکاربمحصوالتنرم افزاروسخت افزارتخصصیتولیدهد بامکانیزهروش هایوکامپیوترشرکت
انناوگوکاالافراد،ردیابیهوشمند،پارکینگدس رسی،کن رلسرور،اتاق هایBMSسیس م هایهمانند
Smart)هوشمندخانهراهکارهایارائهشرکت،اینفعالیت هایدیگراز.می پردازدفعالیتبهخودروئی

Home)،محصوالتانواعپش یبانیوتامینGPS،نرم افزارهایوسخت افزارهاانواعتامینهمچنینو
.می باشداطالعاتفناوریحوزهدرهوشمند

cmspardaz.com

اخذواورجینالنرم افزارهایخریدجملهازجهانبهپردازبین المللیفعالیت هایتوسعههد باشرکتاین
بااسبم نراهکار هایارائهومشاوره.شدتاسیسدبیسی یاین رنتدرکشورازخارجنرم افزاریپروژه های

.می باشدشرکتاینفعالیت هایدیگرازروزبهبین المللی  اس انداردهایوروندهابامنطبقومش رینیاز

iithouse.com
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وریگلدس گاههمچونتخصصیمحصوالتارائهوتولیدطراحی،هد باآف اب،هوشمندآراتل
سرویس هایارائهوخلقهمچنینو(صوتیپیامکاپراتور)زمانک،(Wi-Fiبردتوسعه دهنده)

ومشاوره آف اب،هوشمندآراتلخدماتدیگراز.می پردازدفعالیتبه(VAS)مخابراتیارزش افزوده
.می باشداس ارت آپ هاازحمایت

www.aratel.ir

م ودولوژی هایطریقازارتباطاتواطالعاتفناوریراهکارهایتولیدوطرحنوعهرارائههد باشرکتاین
دوینتفاواسامانه هایکیفیتتضمینوفنینظارتطرح،مدیریتمشاورهسفارشی سازی،فروش،خرید،مخ لف

.ازدمی پردفعالیتبهدول یغیرودول یشرکت هایواداراتسازمان ها،وزارتخانه ها،نهادها،بهراهبردیبرنامه های
.کرداشارهمرزنشینیسامانهبهمی توانشرکتاینمحصوالتنمونهاز

www.tar-saba.com

هشدارائهنوآورانهراهکارهایوسیس م هاباافرادآشناییوآموزشهد باآموزشیموسسهاین
وعلوموزارتازعالیآموزشمجوزدارایوشدهراه اندازیبهپردازجهانگروهشرکت هایسایرتوسط
صیتخصدوره هایبرگزاریبهمی توانموسسهاینخدماتدیگرازهمچنین.می باشدکشورفناوری

.کرداشارهپروژهمدیریتوروش هاوسیس م هامدیریتاطالعات،فناوریمدیریتزمینهدر

تحلیلومشاورهتخصصیخدماتارائههد باهوشمندکاروکسبمدیریتشرکت
(BI)تجاریهوشراهکارهایوسرویس هاهمچنینواطالعاتفناوریبرمب نیکسب وکارهای

.استگرف هشکل



سازمانیجانمایی 
. هر طبقه از ساخ مان بهپرداز جهان از دو واحد غربی و شرقی تشکیل شده

شماره واحدها در .درون هر واحد هم تیم ها و واحدهای مخ لفی حضور دارند
.دایره های زردرنگ نمایش داده شده

 اتاق کنفرانس
دفتر نائب رئیس هیأت مدیره
مسئول دفتر

واحد غربی واحد شرقی

دفتر مدیر عامل طبقه پنجم

معاونت مالی
 ناجاپروژه آموزش
معاونت فروش و بازاریابی

پروژه ناجا
اتاق جلسه

اتاق جلسه
پروژه بهشو
واحد پشتیبانی فناوری اطالعات
واحد گرافیک
واحد منابع انسانی

 مدیرهدفتر رئیس هیئت
پروژه سیستم جامع انتخابات

 اطالعاتتیم امنیت
پروژه سیستم جامع انتخابات

 پروژهLIMS تیم مرکز تماس
پروژه تار

طبقه چهارم

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول
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8 7

6 5

4 3

2 1



ر ما برای شما به عنوان یکی از اعضای خانواده بهپرداز جهان، مواردی را در نظامکانات رفاهی بهپرداز جهان
.گرف ه ایم تا تجربه به ری از محیط کاری و شرک  ان داش ه باشید

یبیمه تکمیل  جای پارک 
اختصاصی

نزدیکی به 
BRTایستگاه 

پرداخت حقوق 
به موقع

تسهیالت 
ورزشی

وام ضروری و 
صندوق

رویداد انگیزشی
و تفریحی

آموزش و برنامه های 
توسعه مهارتی



14:30تا 12ناهار در بهپرداز جهان معموال از ساعت ناهار و نمازسواالت متداول
برای غذاهای ان هام چناد دسا گاه . صر  می شود

.یخچال و ماکرویوو تدارک دیده شده است
با توجه به محدودیت فضاای ناهاارخوری، از شاما 

دقیقاه 45همکاران عزیز تقاضا داریم که بیشا ر از 
صر  ناهار نفرمایید تاا دوسا ان ان هام از ساالن

.اس فاده کنند
سالن غذاخوری، در غیر از ساعات ناهار، مای تواناد 

.دباشمحل مناسبی برای جلسات تیمی همکاران 
نمازخانه شارکت هام در ان هاای ساالن غاذاخوری 

.قرار دارد( طبقه منفی یک)



نحوه پوششسواالت متداول

.باشداگر در ساختمان اصلی بهپرداز جهان مستقر شدید  پوشر شما در محل کار می تواند به صورت رسمی یا عرو جامعه
.اگر محل استقرار شما در سازمان های دیگری باشد  شما موظف به رعایت کد پوش ی سازمان متبوع خواهد بود

نمونه ای از انواع 
پوشش های مورد قبول 

بهپرداز جهان



محل پارک اختصاصیسواالت متداول

ولمسئپارکبانزمانی کوچهانتهایدر
وشماستماشین هایازحفاظت
پار آنجاراخودتانخودرومی توانید

.کنید

محل پارک شما روی نقشه



راه های تماسسواالت متداول

.کنیددس رسی به اطالعات تماس همکاران ان در بهپرداز جهان روی لینک روبرو کلیک برای 
.  شما می توانید از طریق ارسال ایمیل یا تماس با داخلی همکاران شرکت در ارتباط باشید

ا ما در صورتی که سوال دیگری داش ید، ب
.باشیددر تماس 

hrm@behpardaz.net|| 322داخلی || پریا قنبری || مدیریت مناب  انسانی 

pmo@behpardaz.net|| * داخلی || یاسر رحیمی || دف ر مدیریت پروژه 

netadmin@behpardaz.net|| 312داخلی || رضا هاشمی || اطالعات پش یبانی فناوری 

با ما در کانال های مخ لف در ارتباط باشید و
BehpardazJahan.com.نظرات ان را به اش راک بذارید

https://www.linkedin.com/company/behpardazjahan/
https://www.linkedin.com/company/behpardazjahan/
https://www.instagram.com/behpardazjahan/
https://www.instagram.com/behpardazjahan/
https://www.aparat.com/behpardazjahan
https://www.aparat.com/behpardazjahan


اوقات پربار و جذابی برای شما همکار جدید در 
.آرزومندیمبهپردازجهان 


