
  

  

 

IT-FARS 
 گروه ای تی فارس

 مهارت های گروه ای تی فارس 

گروه ای تی فارس در زمینه های کامپیوتر )نرم افزار و سخت افزار( و تجارت الکترونیک و   

 مدیریت ان  فعالیت دارد و این فعالیت شکوفا را مدین اعتماد شما و کادر مجرب خود هستیم .

تی فارس می تواند در زمینه های زیر با شما همکاری و مشارکت نیز داشته باشد :گروه ای   

 

 طراحی سایت و مدیریت تجارت الکترونیکی شما 

 

 SEOکارشناسی 

 

 طراحی و تولید محتوا  

 

 و زمینه های دیگر ..... 

 

  اعضای  گروه تحصیالت

 

  (IT)کارشناسی فناوری اطالعات  : حسین بوریور شیرازی 
 

 حسین واسه ای : کارشناس مذاکرات  

 

 آرین غریب : کارشناس معماری 

 

 

 

  

  

 

 

میدان شهید  _پیشوا_تهران

ایتدای خیابان مالک اشتر_چمران  
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 تجارب

تا هم اکنون در حال طراحی و ارتقا و پیشتیبانی سایت های شرکت های ذیل   1398سال از   

 هستیم و خواهیم بود : 
 

https://digikolang.com/  • دیجی کلنگ 

https://studioama.ir/ •  استودیو آما  

https://arnakala.ir/ •  ارنا کال 

  https://www.betontehran.com/  •  بتن سازه  تهران 

http://www.steelpooya.com/ •   استیل پویا 

http://www.jangalico.ir/ •  افروز پاک   رشت  

 ارتباطات

ی تی فارس در طول زمان فعالیت با شرکت های مختلف در زمینه مختلف فعالیت  آگروه 

داشته و فعالیت حسن سلیقه شما و افراد به ما را می رساند که بابت ان از شما  

  . متشکریم

شده  احل ذکر ام مرانجمطرح کردن سوالت خودتون و یا حتی جهت دریافت مشاوره، 

طریق پل های ارتباطی که برای شما ایجاد کرده ایم با ما در ارتباط  حضوری از  بصورت 

   .  باشید

 مدیریت 

و هدفم از ایجاد  ار گروه آی تی فارس پایه گذسالم من حسین بوربور شیرازی هستم 

 ه است. ستعد بود افراد مپیشرفت تیمی و کسب علم برای تمامی گروه  این

 توضیحات 

با   شد و  یه گذاریا پ 1398 در سال   ی تی فارس توسط حسین بوربور شیرازیآگروه   

در تخصص های مختلف شروع به فعالیت   ین غریبهندس آرحسین واسعی، مهی همرا

 رسمی خود خود کرد، 

و همچنین ارائه خدمات با   متخصصه ایجاد اشتغال برای افراد  گروهدف از تشکیل این 

 می باشد. سب به افراد و کسب و کارهای مختلف  منا کیفیت و
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