
اولین اکوسیستم دیجیتال ایران با محوریت هوش مصنوعی



,خارجیوداخلیشرکت۱۰ازبیشباهمکاریباکهاستنوآوریوفناوریتوسعهتیمیکسیمون•

.استکردهایجادرامجموعهزیر۵ومحصولنوع۲۰خدمت،نوع۵۰ازبیشارائهامکان

بهافرادنسیمودراست،تیماینیافتهتوسعهسیستمبزرگترینوآخرینسیموناجتماعیشبکه•

ویتعضپلنخریدبابیشترامکاناتازمندیبهرهبهنیازصورتدرومیشوندعضورایگانصورت

ویس،فیلمپیام،،استیکرارسالبهقادرمیشوندعضوسیموندرکهافرادیمیدهندهمهارتقاراخود

عرضهارخودخدماتومحصوالتیاوکنندتبلیغتوانندمیافراداجتماعیشبکۀایندر.هستند...و

الدرنگبصورتبهوکنندتماشافیلموتلویزیونگروهیصورتبهتوانندمیافرادکنند،همچنین

...وکننددرستوبالگوویکیکنند،بازیآنالینصورتبهکنند،نظراضهارآندرباره

.شدخواهیدآشناسیمونامکاناتوهابخشسایرباادامهدر•

ستممعرفی گروه سیمون و تفاوت آن با اکوسی

SEEMON



MSAمعرفی تیم 

س است که یک سال پس از تاسیسایاننوآورانسیکاتیم ام اس ای متشکل از موسسین اصلی شرکت 
شرکت با هدف انجام خدمات خارج از اساسنامه شرکت بنیان نهاده شد

این تیم با همکاری های مستقیم و غیر مستقیم با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از 
کشور به توسعه فناوری های نوین مطابق با آخرین تکنولوژی های اروپایی می پردازد



(  سهامی خاص)سایانسیکانوآورانمعرفی شرکت 

ثبت و 14008951542ملی شناسهبه 4693به شماره ثبت 07/11/1398درتاریخسایاننو آوران سیکاشرکت سهامی خاص 
ی، خرید و و ارتقاء سیستم های کامپیوتراسمبلکلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری، نصب و آنارایهفعالیت

کلیه سیستم فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری، تحلیل طراحی توسعه اجرا و پشتیبانی فنی
نیکی ای، مشاوره فن آوری اطالعات و تعمیر و راه اندازی قطعات و تجهیزات الکتروغیرشبکههای رایانه ای، بازاریابی غیر هرمی و 

نترنتی و و طراحی و ایجاد صفحات ایاینترانتو فن آوری اطالعات ای تی، خدمات اینترنتی و انفورماتیکیشبکه، انجام پروژه های 
یت به سانویسیسایت ها و دامنه، برنامه وبو موبایل، خدمات، میزبانی وبهای اطالع رسانی تولید نرم افزار های تحت پورتال

اه های جانبی، سایت، تولید و ارایه رایانه، خدمات اینترنتی ثبت نام رویداد، تولید و ارایه دستگوبمشتری، طراحی و ساخت سفارس
د داخل، خدمات تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطالعاتی تولی

و ، طراحی(ارایه اجرا و پشتیبانی) ، شبکه داده ها انفورماتیکیشبکه های اطالع رسانی ، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های 
ساخت کلیه تجهیزات و قطعات سیستم های کامپیوتری و الکترونیک، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک، خدمات

کلیه فعالیتهای نرم افزاری بجز نرم افزارهای فرهنگی، خرید و،(PAP)خدمات انتقال داده ها ،(ISDP)توزیع اینترنت  (ISP)اینترنت
ارجی، فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه های داخلی و خ

ای معتبر داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت هگمرکاتترخیص کاال از 
و مناقصاتداخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه 

دولتی و خصوصی و پیمانها تعیین گردیدمزایدات



بان دنیا است که برای کاربران فارسی ، انگلیسی و عرب ز( سوپر اپ)سیمون یک وب اپلیکیشن جامع 
وب سرویس های متعدد، متفاوت و جذابی را یکجا گرد هم آورده است تا بتوانند فقط از طریق این  وب

این . ته باشنداپلیکیشن کاربرپسند، با کیفیت و هوشمند به تمامی آنچه  متصور هستند، دسترسی داش
دد است وب وب اپلیکیشن با بهره مندی از تیم خبره استارتاپی و کارشناسان متخصص و متعهد درص

.بهترین و متنوع ترین خدمات را برای کاربران فراهم آورد

.

معرفی اکو سیستم سیمون

، خدمات و ماموریت سیمون، فراهم نمودن پرکاربردترین، ساده ترین، سریع ترین، به صرفه ترین و در عین حال، امن ترین امکانات
(log in)ار ورودکاربران تنها با یکبار عضویت و با یکب. محتوا منطبق بر قوانین جاری کشور، تنها از طریق یک پلتفرم ساده است

ون افتخار ارائه بنابراین سیم. می توانند به کلیه خدمات سیمون دسترسی داشه باشند و به تناسب نیاز خود از آن استفاده کنند
.خدمات به طیف گسترده ای از کاربران با سالیق مختلف را داراست

، خدمات و با توجه به رسالت تعاملی سیمون، با بهره مندی از تامین کنندگان و سرویس دهندگان متعدد، متنوع و قابل اطمینان
یک همچنین با توافقی که با اپراتور اول و دوم صورت گرفته ، هزینه تراف. محتوای مناسب و مورد نیاز کاربران فراهم می شود

.اینترنت برای کاربران وب اپلیکیشن سیمون رایگان می باشد

جاری می اگر میخواهید از همه سرویس های مورد نظرتان یکجا بهره مند شوید، یا حتی اگر در سر، ایده های بزرگ و نوین ت
!پرورانید، برای موفقیت خود هم اکنون به جمع خانواده بزرگ سیمون بپیوندید



مدیر عامل اجرایی و توسعه دهنده ارشد

کارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار

نجفآبادینوریانسیدعلی

MBA

سردبیر انجمن علوم زیستی و پزشکی شهرستان نجف آباد
عضو انجمن علوم اعصاب ایران و ستاد توسعه علوم شناختی ریاست جمهوری

6
تجربه

سال

و طراح سیستم های رایانه ایاستکفول نویسبرنامه 

مشاور  و کوچ حرفه کسب و کار

نویسنده مدرس مباحث کسب و کار

و  توسعه دهندهنویسبرنامه 



v

تیم
سیمون

ساالر ستاری
رئیس هیئت مدیره

پورمحمدیعلی 
نویسبرنامه 

مهدی امید
و مدیر روابط عمومیرِئیسنایب 



اکو سیستم
سیمون

همکاران سیمون

MSAو پژوهش نواوریتیم  توسعه 

تیم سیمون تکنولوژی

(سهامی خاص) سایاننوآورانشرکت سیکا 

سورساوپنبنیاد 



بهاشتراکگذاریفیلم،عکس،استوری،حسوحال،
لوکیشنوهرآنچهکهتصورشرامیکنید

!پخشزندههایشما،تنهافیلمزندهنخواهدبود
هرچهرامیخواهیدبهصورتزندهبهاشتراک

بگذارید

!!شبکهتلویزیونیشما!ساعته۲4قابلیتبرگذاریپخشزندههای

؟چرا  اکوسیستم سیمون

SEEMON
ماتبلیغاتش!مشاغلتانرابرایتبلیغاتآمادهکنید

!میتواندنیازمندییاهرچیزیباشدکهنیازدارید

ایجادسرویسبرایتماشایفیلمهاوسریالهاومستندهای
!دلخواهتان

رویدادهایاجتماعیدلخواهتانراسریعتربهاشتراکبگذارید
!ودررویدادهایدلخواهتانسادهترازگذشته،شرکتکنید

...!یکبالگشخصیرابهسادگیمدیریتکنید



یکویکیبرایخودتانراهبیندازیدازاینراهکسبدرآمد
...کنید

ممیتوانیدازماه...برایخودتانکمپینتبلیغاتیایجادکنید
...تاموفقیتتانشماراهمراهیمیکنیم!کمکبگیرید

کسبدرآمدسادهبادعوتکردندوستانتانبهسیمونوفعالیتدر
!!سیمون

؟سیمونکوسیستمچرا 

...برایخودتانیکاپلیکیشنشبیهبهسیمونداشتهباشید
!یکنرمافزاربهصورتاوپنسورسدراختیارتانمیگذاریم

برایباتهیهیکبلیطازسیتریپواشتراکگذاریآنبهعنوانرویداداجتماعی،
!!!خودتانهمسفرپیداکنیدویکتورگردشگریداشتهباشید

البته،.هوشمصنوعی،پروفایلتانرابراساسآنچهمیبینیدومیپسندیدشکلمیدهد
(!!نهفقطفیلموعکس)برایدرازمدتوبراساسهمهچیز

SEEMON



محصوالت سیمون

نرم افزار های سیمون

مناسب مصارف تخصصی

های سیمونکوپترمینی 

و تفریحی،صنعتیمناسب برای مصارف 
آموزشی

مینی کامپیوتر های سیمون

و خانگی،آموزشیمناسب برای مصارف 
صنعتی



www.seemon.ir

تیم سیمون محصوالت سیمون

:ویژگی های مینی کوپتر سیمون 

رباتساختبهآنهاتشویقونوجوانانفکرنیرویپرورش

دهایطرحباآیندهدرتادادهپرورشراجوانانخالقیتمیتواند

مانعزیزکشورشدنپیشرفتهدربتوانندنوآورانهوجدیدهای

نایکوادکوپتراینطراحیازهدفبردارند،موثریگامهایایران

وورروتمولتیساختتجربهبتوانندمندانعالقههمهکهاست

نآمفاهیمباملموسکامالصورتبهوآوردهبدستراشاتهلی

ینعدرتانمودیمسعیکوپترمینیاینطراحیدرشوند،آشنا

هببتوانیدتاکردهرعایتراحیاتیومهممواردتمامیسادگی

بستهیناباشید،داشتهمبتدیکوادکوپتریکعملیکامالصورت

.ودشاستفادهآموزشیوسرگرمیتفریحی،مصارفجهتمیتواند

:قیمت برد اصلی 

توضیحاتمشخصاتفنیمحصول

GHZ 2.4دیجیتالنوعرادیوکنترل

میلیآمپر۵۰۰ولتباظرفیت3,7نوعباتری

متر۱۵۰بردمسافتی

دقیقه8–۱۰مدتزمانپرواز

دقیقه4۵تا3۰مدتزمانشارژ

داردقابلیتارتقاباتری

اردقابلیتنصبدوربیند–نداردکیفیتدوربین/دوربین

کورلسدورباالنوعموتور

مودسرعتی۲دارایتعدادمودسرعتی

دارددرجه36۰حرکاتآکروباتیک

داردسیستمهدلسمود

عددجایروحرفهای6تعدادجایرو

نداردسیستمتثبیتارتفاع

نداردسیستماتوپایلوت

برداصلیبهصورتکاملنوعفالیتکنترل

گرم۵۰حملبارتاوزنقابلیتحملبار

دنماییحاصلتماس09162353096تماسشمارهباخریدوبیشتراطالعاتکسبجهت



تیم سیمون محصوالت سیمون

:ویژگی های مینی کامپیوتر های سیمون 

1.5GHz 64-bit ARM Cortex-A72پردازندهچهارهستهای

LPDDR4گیگابایتاستاندارد8و۱،۲،4حافظهرم

(Gigabit Ethernet)توانمندیکاملایترنتگیگابیت

دوباند802/11acشبکهبیسیم

5.0بلوتوث

USB 2.0ودوپورت USB 3.0دوپورت

4Kپشتیبانیازدومانیتور،بارزولوشنتا

VideoCoreگرافیک VI باپشتیبانیازOpenGL ES 3.x

HEVCازویدیوی4Kp60دیکدسختافزاری

(اینترنتنیمبها)سازگاریکاملبامحصوالتسیمون

:قیمت برد اصلی 

قیمتنوعبرد

39۰۰حرفهای

76۰۰حرفهای

36۰۰نیمهحرفهای

34۰۰مبتدی

قیمتنامبرد

۲۵۰مگاپیکسلی7دوربین

6۲۰اینچ3/۵نمایشگر

9۲۰اینچ۵/۵نمایشگر

۲۰۰۰اینچ7نمایشگر

44۰۰اینچ8نمایشگر

۱6۰باتری

مبدلکامپیوتربهکیتتوسعه
اینترنتاشیا

:قیمت متعلقات 

46۰

www.seemon.ir دنماییحاصلتماس09162353096تماسشمارهباخریدوبیشتراطالعاتکسبجهت



تیم سیمون محصوالت سیمون

:فیوژنساز اپلیکیشنویژگی های

برنامه های بهتر ، کد کمتر

برایایجادتجاربکاربرغنیباپشتیبانیازموتورطرح XMLزبانیمختصرومبتنیبر :UX Markupایجادرابطهابا

بهگونهایطراحیشدهاستکهبسیاررسا،یادگیری UXنشانهگذاری .GPUبندیکالسجهانیوتصاویریباشتاب

.بصریوشکستنآنبسیاردشواراست

با بارگیری مجددتکرار سریع

واندبهگونهایطراحیشدهاستکهگردشکاریچابکودرزمانواقعیراارائهدهدکهبهوسیلهآنپروژهمیتفیوژن

یاسرورباعثاسکریپت، UXصفر،هرگونهتغییردرپیکربندیبااستفادهازیکسرورمحلیبا.هنگاماجرااصالحشود

.هایفوریدربرنامهدرحالاجرامیشودبروزرسانی

سازگار با ابزارهای مورد عالقه توسعه دهندگان

ودرابهیابایکتوسعهدهندهدیگردردفترکارکنیدیابرنامهخ.،دنیایجدیدیازهمکاریگشودهمیشودفیوژنبا

.برنامهشماهمیشهدریکصفحهاست-مشتریدرآنطرفاقیانوساطلسنشاندهید

همه جا یک بار ایجاد کنید ، هزار بار خروجی بگیرید

رایدستیابیبهب."یکباربنویسید،همهجارامستقرکنید":مامیگوییم."یکباریادبگیرید،هرجابنویسید"برخیمیگویند،

.استفادهمیکندفیوژناهرمهایOpenGLفرمفوقالعادهسریعازپلتکراسیکراهحل

قیمتنوعاستفاده

ریال۵۵۰۰۰۰حرفهای
ماهیانه

ریال3۵۰۰۰۰نیمهحرفهای
ماهیانه

ریال۱۵۰۰۰۰مبتدی
ماهیانه

رایگانتست

www.seemon.ir

تماسشمارهباخریدوبیشتراطالعاتکسبجهت
دنماییحاصلتماس09162353096



تیم سیمون محصوالت سیمون

:سایر محصوالت سیمون

دیگرینیزدرکنارتولیداتاصلیخودداریممحصالوتمانندبسیاریازشرکتهایبزرگدنیاماهم

امابهدلیلمشتریانخاصویاتوقفموقتخطتولیدفقطبهتوضیحاتمختصریبسندهکردهایم

کاربردناممحصول

باطارتبرقرایاجرامفضاییباقابلیترهگیریاجرامفضاییاسسترهگیر
ازطریقشل

کاسیسامانهمدیریتماموریتهایفضایی
امسیتی

تقبلیمدیریتورصدماموریتهایفضاییبا
،متنوفایلصوت،تصویرارسالودریافت

ایکسیستمعاملمبتنیبرنودجیاسبهومراواسوبسیستمعاملتحت
قابلیتانجامکارهایروزمره

یپزشکزیستیونرمافزارپردازشدادههای
نورواستورمعلوماعصاب

تحلیلباقابلیتمتلبیکنرمافزارمبتنیبر
وپزشکیعلوماعصاببرزیتسدادههای

اساسهوشمصنوعی

مجوزمحلاستفاده

سازمانفضاییناسا

دردسترسعموم
گیتهابمتنبازموجوددر

قدریافتاطالعاتبیشترازطری)
(تماس

دنماییحاصلتماس09162353096تماسشمارهباخریدوبیشتراطالعاتکسبجهت



های سیمونزیرمجموعه

تریپسی سفرساز

ارائه خدمات مسافرتی با کیفیت و ارزان

سیناوبهای دیتاسنتر

خدمات وی و سرور با کیفیت جهانیاراِئه

سیماوبسایت ساز 

ارزان ترین سایت ساز ایران



www.seemaweb.ir

تیم سیمون زیر مجموعه های سیمون
:قیمت خدمات 

قیمتزماناستفاده

۱۰۰۰۰ماهیانه

۵8۰۰۰ششماهه

98۰۰۰یکساله

3۵۰۰۰۰طراحیاختصاصی

۵۵۰۰۰۰ازسایتآماده

6۰۰۰۰۰قیمتنمایندگی

:سیماوب 

باهکاستایرانارزانفوقهایسازسایتاولینازیکیسیماوب

هزینهکاهشهمچنینوسایتطراحیفرآیندسازیسادههدف

.شدایجاد۱39۵سالازآنهای

گینماینداعطایقالبدروبسایتازدرآمدکسبامکانهمچنین

.پذیراستامکانسامانهاینطریقازمحصوالتفروشو

:کرداشارهموارداینبهتوانمیسامانهاینهایویژگیاز

آسانویرایش-

ریسپانسیوهایقالب-

رایگاندامنهثبت-

رایگانسازفروشگاه-

اختصاصیایمیلآدرس-

رایگانپیامکپنل-

....و-



www.seenaweb.ir

تیم سیمون زیر مجموعه های سیمون
:سیناوب 

ورسرووبخدماتالمللیبین-ملیدهندهارائهاولینسیناوب

ارائه۱۰ازبیشودیتاسنتر7باهمکاریباکهاستایراندر

ارائهخدمتنوع۱۰۰ازبیشدنیاسراسردرخدماتدهنده

.میکند

:کرداشارهموارداینبهمیتوانسامانهاینخاصهایویژگیاز

سایتچندینمدیریت-

مشترکمیزبانیسیستم-

چندگانهدادهمراکز-

فوریسایتکنندهنصبیک-

آزاداخبارسایتوب-

روزه3۰دهندۀشتاب-

پولبازگشتتضمین-

۲4*7پشتیبانی-

هپسیایکپارچهپنلکنترل-

:قیمت و اطالعات خدمات 

VBOX 4VBOX 3VBOX 2VBOX 1

قیمت$48.00$36.00$20.00$12.00

4096 MB3072 MB2048 Mb1024 MBرم

2 cores2 cores1 core1 coreپردازنده

90 GB 
SSD

70 GB 
SSD

50 GB 
SSD

30 GB 
SSD

فضایذخیره
سازی

4 TB3 TB2 TB1 TBترافیک

IPآدرسهای1111

هبدونمبادل

قالقابلیتانت
وبسایت



پیام رسان رایت
غیرو مستقیمفعالکاربر20.000.000

مستقیم

پیام رسان رایت
جمعیت رایت با مجموع جمعیت 

اتریش و سوئد برابری می کند

سیناوبهای دیتاسنتر
و وبسایت500000پشتیبانی بیش از 

در جهاناپوب

آمار و ارقام سیمون



v

..با ما در تماس باشید

ارتباط با ما

-هیبن بست فق-صانعیکوی -خیابان شهدای غربی-نجف آباد: آدرس ❖

26پالک 

03142653107: تلفن ❖

info@seemon.ir: ایمیل ❖

...همیشه با شما هستیم


