
 بیش از ۱۲ سال از فعالیت شرکت داده پردازی رایان پرسیس می گذرد. این تجربه ای ارزشمند است که باعث گردیده نوآوری،
 کیفیت خدمات، شناخت دقیق نیازهای مشتریان و پایبندی به محصوالت را درپی داشته باشد. رایان پرسیس بواسطه
 بهـره گيري از تجـارب ارزشمند متخصصين و كارشناسـان مجرب و تلفيق آن با دانش روز توانسته با سبد کامل محصوالت و
   خدمات حوزه      راهكارهـاي جامـع و موثري را همراه با باالتـرين كيفيت و پشتيبانـي به مشتريـان خود عرضـه نمايـد

 از اواخر دهه نود در راستای طراحی، اجرا و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مالی، اداری و بازرگانی با نام های
 تجاری آرا و رادیکال توانسته ایم خدمات متنوع و گسترده ای به سازمان ها، ادارات ، واحدهای بازرگانی و شرکتها
 ارائه نماییم و در این مسیر چالشهای پیش روی پیاده سازی در سازمانهای دولتی و خصوصی را در تجربه و در عمل
 درک کرده ایم. مدیران اجرایی، مدیران اداری و مالی، برای کسب اعتماد و یقین به بهره گیری از خدمات و محصوالت
رایان پرسیس می توانند، تجربه های موفق ما را در بسیاری از مشتریان بزرگ دولتی سالهای اخیر ما، بررسی نمایند

IT.

.

از نگاه آمار

مدت زمان فعالیت تعداد زیر سیستم هاعضومشتریان

بیش از ۱۲ سالبیش از ۳۰ عددسازمان نظام صنفی رایانه ای کشوربیش از 94۰۰۰ مشتری

لیست مشتریان
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وزارت خانه ها و سازمان های دولتی

های: استان  قضایی  های  حوزه  و  گستری  داد  کل  اداره   کلیه شعب 
خراسان رضوی و شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، گیالن، البرز، ایالم، یزد

سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان غربی

اداره کل شورای حل اختالف خراسان رضوی

اداره کل حمل نقل و پایانه های گلستان و تاکستان

دیـوان محـاسـبات اسـتان هـای: چهار محال بختیاری و بوشهر

اداره کل راه اهن منطقه شمال شرق سمنان و منطقه شمال شرق گلستان

زندان مرکزی شیراز

اداره دخانیات سنندج

اداره کل دامپزشکی سمنان و فارس

معاونت استاندارد بندر شهید رجایی بندر عباس

دفاتر پیشخوان ثبت احوال خراسان رضوی

اداره کل آب و فاضالب روستایی استان یزد

اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران به شهر

اداره تامیـن اجـتماعـی خـراسـان رضـوی

نظـام مهنـدسی چـهارمـحال و بخـتیاری

اداره ثـبت احـوال خـراسـان رضـوی

سازمـان بهزیـستی خـراسـان رضـوی

کمیـته امـداد امـام خـمینـی شیـراز و کـاشان

شرکت های مخابرات :منطقه8تهران، شهیدصدوقی استان یزد،بروجرد

اداره پست منطقه ۱۴ تهران

شهرداری منطقه 22 تهران، منطقه ۵ تبریز، بجستان، اسالم شهر
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شرکت توسعه زيرساختهاي شرق کشور

سازمان حمل و نقل شهرداري تاکستان، اراک

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهر تهران

شسکام | شرکت سرمایه کارکنان ارتباطات و مخابرات

جمعيت هالل احمر شهرستان شهرکرد، لردگان

شورای اسالمی شهر مشهد

مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه سوم عسلویه

شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

شرکت گاز نیشابور و تربت حیدریه

سالمندان طليعه مهر

انديشه سازان سالمت پارسيان
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بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و دامپزشکی ها

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی کرج

بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی کاشان

شرکت دارو سازی پویش دارو تهران

اندیشه سازان سالمت پارسیان تهران

بیمارستان امام سجاد)ع( ناجا تهران

شرکت فناوری دارویی درسا به ساز

آزمایشگاه بیمارستان گاندی تهران

شرکت تجهیز گستر شریف تهران

شرکت البراتور های سیانس البرز

خدمات پرستاری سینوهه تهران

بیمارستان امام خمینی ارومیه

بیمارستان زکریارازی قزوین

مرکز بهداشت استان کرمان

بیمارستان مهرگان مشهد

بیمارستان میمنت تهران

بیمارستان فجر تهران

شرکت آیریانیک تهران
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مرکز مشاوره نوید سالمت

شرکت تولیدی رویان طب

درمانگاه میالد

مرکز بهداشت ساوه

درمانگاه شماره يک تامين اجتماعي مشهد

سالمندان طليعه مهرانجمن حمايت از بيماران ديابتي

info@rayanpersis.com

انديشه سازان سالمت پارسيانپژوهشکده خواجه نصير

درمانگاه مهر سالمت استان مازندران
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شرکت های آب، برق، گاز و پتروشیمی

مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه سوم عسلویه

مهندسی ماشین های دوار خاور خراسان رضوی

شرکت عمرانی میامی راه آب خراسان رضوی

شرکت توربین های گازی صنعتی تهران

شرکت پتروشیمی کاویان شرق بوشهر

شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران

شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی

شرکت پتروشیمی گچساران تهران

شرکت پرتو نیرو جنوب عسلویه

شرکت کیمیا گاز پارسیان شیراز

شرکت نیروی صنعت تاوا تهران

پتروشیمی زاگرس عسلویه

شرکت الوند سپاهان اصفهان

شرکت پاالیش نفت الوان

اداره نفت و گاز مارون

شرکت آریا پترو جم
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شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت

شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران

شرکت گاز نیشابور و تربت حیدریه
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صنايع پمپ سازي گازار

شرکت فناپ پرداخت تهران

صنایع رباتیک اراد مشهد

شرکت زیما ای تی تهران

شرکت تام تلکام

خبرگزاري فارس

شركت نيروسازان برق عسلويه
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فناوری اطالعات و ارتباطات

صنایع ارتباطی الکترونیک شرق تهران

پارک علم و فناوریاستان لرستان

شرکت سفیران موج ارتباط تهران

شرکت تلم تلکام رایتل تهران

شرکت داده ورزی سداد)تهران، خراسان رضوی و کرج(ا

شرکت فناپ پرداخت تهران

صنایع رباتیک اراد مشهد

شرکت زیما ای تی تهران
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شرکت تام تلکام

خبرگزاري فارس

فاوا پردازش خليج فارس
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کارخانه جات و معادن

شرکت بناگستران هشتم طوس مشهد )پاژ(

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه رفسنجان

شرکت بین المللی ساحل و فرا ساحل نگین کیش

شرکت توسعه صنایع تاسیسات ایران تهران

سازمان صنعت معدن و تجارت زنجان

شرکت ذغال سنگ خراسان مشهد

شرکت کومه معدن پارس تهران

شرکت آسانسور پارس تهران

شرکت بدر سیستم تهران

شرکت جهاد نصر کرمانشاه

شرکت پرشیا پتروپام اهواز

شرکت روف ایران تهران

شرکت آذر خاک مازندران

شرکت رنگین گچ میانه

شرکت گچ سمنان کویر

شرکت کانفت بتن کیش
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شرکت گچ ایده آل زنجان

شرکت مبنا پایا تهران

سپیدار گچ سیستم

معدن سنگ آهن بافق

شرکت اهرام افزا پارس

معدن زرين رزمندگان

info@rayanpersis.com

شرکت کارخانجات سيمان المرد

شرکت معدن کاران انگوران

شرکت سيم جوش کوير

مجتمع فني مهندسي توسکا مهر نوين کرمان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه آزاد سنندج

دانشگاه های پیام نور جهرم و گیالن

مجتمع عالی آموزشی فارسی

سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

مدرسه علميه امام صادق چناران

هنرستان فني انقالب اسالمي يزد

دانشگاه ايالم

هنرستان کشاورزي خسروي کردستاني

مجتمع فرهنگي شهيد مدرس قم

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان گيالن
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دانشگاه و موسسه آموزشی

مجتمع تحقیقاتی صنایع غذایی دانشگاه فردوسی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مجتمع آموزشی نیکوکاران توان یابان مشهد

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران

پژوهشکده بیو تکنولوژی دانشگاه شیراز

دانشگاه فرهنگیان سمنان پردیس الزهرا

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیل

دانشگاه جامع علمی کاربردی اهواز

دانشگاه تربیت مدرس مشهد
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دانشگاه بقیه اهلل )عج( تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه آزاد سنندج

دانشگاه های پیام نور جهرم و گیالن

مجتمع عالی آموزشی فارسی

سازمان بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز

مدرسه علميه امام صادق چناران

هنرستان فني انقالب اسالمي يزد

دانشگاه ايالم

هنرستان کشاورزي خسروي کردستاني

مجتمع فرهنگي شهيد مدرس قم

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان گيالن

موسسه نسيم صبح رويش
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شرکت های بازرگانی، تولیدی و زنجیره ای

شرکت فیل کارتون هامون تهران

شرکت پخش سایه سمن تهران

شرکت سیمرغ واحد ۲ اصفهان

شرکت تک نخ/زرنخ تهران

شرکت روژین صنعت شیراز

شهر بازی هپی لند مشهد

شرکت آریا دان رشد قم

شرکت تیپاکس تهران

شرکت چاپ دنیای شیراز
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شرکت تهویه سام

شرکت پترو آموت پپویا

شرکت فرسا شیمی

شرکت پنگان الکترونيک

شرکت نقش آوران توس

شرکت آدرين صنعت ابراز دقيق پارس

شرکت پارس الکترونيک

شرکت نيان الکترونيک

شرکت مهندسي هاشور ساخت بنا

شرکت پرهون استون

شرکت آريا دانه گلستان

شرکت محورآزماي فارس

شرکت پترو صنعت اصفهان

مجتمع توليدي مرغ مادر جنوب خراسان

اتاق بازرگانی مشهد

صنايع پمپ سازي گازار

شرکت بیمه ما تهران

بیمه دانا تهران

 بانک کشاورزی استان یزد و هرمزگان  

روابط عمومی بانک ملی استان قم

بانک حکمت ايرانيان منطقه لرستان

کارگزاري 163 تامين اجتماعي رفسنجان

شرکت محترم توسعه اقتصاد آويژه

شرکت نوآوران پيشرو ساختشرکت حمل و نقل شهريار باسمنج

شرکت فني و مهندسي ويژن پترو تجهيز فرتاک



شرکت های بازرگانی، تولیدی و زنجیره ای
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بانک ها وشرکت های کارگزاری و بیمه

سرپرستی بانک قوامین استان خراسان رضوی

سرپرستی بانک سپه استان خراسان رضوی

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج)ع( یزد

شرکت تامین نیروی انسانی بانک مسکن

بانک قرض الحسنه رسالت مشهد

بیمه کارآفرین ارومیه

شرکت بیمه ما تهران

بیمه دانا تهران

مشهد ، جالل آل احمد 6 ، مجتمع تجاری پردیس ، واحد4   ،   05138697940  

7www.RayanPersis.cominfo@rayanpersis.com

 بانک کشاورزی استان یزد و هرمزگان  

روابط عمومی بانک ملی استان قم

بانک حکمت ايرانيان منطقه لرستان

کارگزاري 163 تامين اجتماعي رفسنجان

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش فسا
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صنایع خودرو سازی و هواپیمایی

شرکت پایا بسپار قطعه خراسان رضوی

نمایندگی ۱۱۰۸ کرمان موتور ارومیه

فرودگاه شهید هاشمی نژاد

شرکت روغن موتور آترود

هواپیمایی ایران ایر تور

هواپیمایی ماهان تهران

شرکت کویر تایر
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شرکت کيان صنعت برهان

شرکت پاراميس سير شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ادیبان

شرکت دلشاد سلیمانیه عراق

امید زائر عراق
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شرکت زالل فيلم



صنایع خودرو سازی و هواپیمایی
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شرکت های بین المللی

مهرتاش سپاهان

روغن موتور موتوسل

شرکت دلشاد سلیمانیه عراق

امید زائر عراق
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شرکت زالل فيلمIGCشرکت

گروه مپنا


