


                                          سازمان نگرش (رشکت نگرش آفرینان کسب و کار) 

 با بهره گ�ی از توان علمی و تخصصی تعداد قابل توجهی از مسئول� ارشد ، بدنه مديريتی و چهره های ملی و با تجربه كشور

با هدف كمك به رشد و توسعه اقتصاد ايران اسالمی  و افزايش بهره وری  توليد كنندگان و بنگاههای فعال اقتصادی متوسط تا 

كالن كشور، تشكيل گرديده تا در كنار تحقق اهداف بزرگ خود ، چشم انداز  اشتغال مفيد و موثر حداقل٨٠٠٠  جوان فرهيخته

اين رسزم� ، خصوصاً دانش آموختگان شاخه های مختلف علم مديريت را ، در افق سال ١٣٩٧ خورشيدی فراهم آورده ، از اين

رسمايه های ارزشمند درجای جای µودار تشكيالتی گسرتده خود، ك¸ل استفاده بهينه و مطلوب را µايد تا از اين رهگذر، عالوه

بر توسعه روزافزون جريان خدمات رسانی خود درچارچوب اهداف سازمانی، تحولی شگرف درعرصه شكوفايی اقتصاد مقاومتی، 

كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، رشد کارآفرینی و اشتغال زایی و كاهش نرخ بيكاری در ایران اسالمی، طی µايد.

  امروزه همگام با ايجاد و توسعه بازارهای رقابتی در رسارس دنيا، اتخاذ سياستهای علمی وعملی افزايش فروش و مديريت بازار 

و متقاضيان، اهميتی به مراتب بيشرت از بخش توليد و عرضه پيدا كرده و در عمل، به مهم ترین چالش انواع کسب وکارها مبدل 

گرديده است.  از ایÆو نقش بازاریابی، برندسازی صحیح و پیدا کردن جایگاه مانا و پايا بین مشرتیان، از پررنگ ترين فاكتورهای 

موفقيت و ماندگاری توليدات وخدمات با كيفيت داخلی است كه قصد رقابت با رقبای خارجی و ب� املللی خود درعرصه اقتصاد

و بازرگانی داخلی و منطقه ای دارند.نتيجه اينكه در جريان توسعه چن� بازارهای رقابتی، اين تفكركه: «توليد محصول با کیفیت، 

تنها راه داشÌ مشرتیان بی ش¸ر است!» به كلی رنگ باخته،چنانچه چرخه موفقيت در بازار رقابتی تنها با فرض توليد بهرتین وبا 

کیفیت ترین محصول در ب� ساير رقبا، كامل µی گردد بلكه،حلقه مفقوده اين زنج�ه، معرفی صحيح، اصولی و علمی آن به بازار

هدف و تقاضا خواهد بود. بله، امروزه ، به جای جستجو  برای خريدار كاال  يا خدمات توليد شده ، می بايست بازار هدف را به 

مثابه خود محصول، از ابتدا، توليد و ايجاد كرد! سازمان نگرش، سعی دارد،با اتخاذ اين رويكرد علمی و متد تخصصی نوين،مجالی

برای سعی و خطا و اشتباه و جربان، برای موفقيت كامل در فرآيند توليد تا عرضه محصول، باقی نگذارد.



نانوویژن

رشکت نانوویژن با بهره گیری از فناوری روز دنیا و بکارگیری متخصصان داخلی ٬ گامی نوین 

در عرصه حفاظت، امنیت و فناوری اطالعات و هوشمند سازی و بهینه سازی مرصف انرژی

 برداشته است. در این میان دستیابی به اطالعات متمرکز و تحلیل فرآیندهای سازمانی از

 بعد کنرتل و امنیت، از جمله مواردی است که مورد توجه مدیران رشکت ها ٬ سازمان ها

 و ارگان ها قرار گرفته است.

تعدادی از مواردی که برای هوشمندسازی در این راستا اجرایی می شود به رشح زیر می باشد:

سیستم هوشمند مکان یابی محل استقرار اسناد در بایگانی اسناد

(Gate) کنرتل الکرتونیکی ورود و خروج اسناد از مخزن اسناد

قفل الکرتونیکی متصل به سیستم هوشمند

سیستم آگاه سازی با استفاده از پیام کوتاه، آژير خطر، قفل کردن خودکار در و….

حرکت فایل های چرخدار توسط سیستم هوشمند

جستجوگر هوشمند دستی

µایش دهنده ش¸ره پرونده با قابلیت اتصال به سیستم هوشمند

µایش محل قرارگیری اسناد

کنرتل زمان ورود و خروج اسناد از مخزن

 و …..

عالوه بر موارد فوق تعدادی دیگر از خدمات نانوویژن به رشح زیر می باشد:

هوشمندسازی بی¸رستان ها

مانیتورینگ کارخانه از راه دور

کاهش مرصف انرژی

سیستم هوشمند تردد

سیستم هوشمند آبیاری

سیستم هوشمند اتاق نگهداری اسناد

سیستم هوشمند پرتوشیمی

کارت بیمه الکرتونیک

ایجاد پل ارتباطی بین تکنولوژی ، راحت زیستی  و کم کردن هزینه ها از راه نگاه خالقانه و اندیشه متفاوت جزو افتخارات نانوویژن به ش¸ر میرود.



 سید رضا مداح زاده
مدیر عامل

نازنین سیدجلیل
مدیر اجرایی و هماهنگی

سید احمد هاشمیان
مدیر امور قراردادها

دکتر کامران صحت
معاونت ارتباط با مشتریان

دکتر ابراهیم معین
 معاونت استراتژیک

دکتر علی چارلنگی
 معاونت فناوری

دکتر عباس محمدی
 معاونت نیروی انسانی

 مسعود هراتیان نژادی
معاونت هوشمند سازی

دگتر یحیی علوی
معاونت بازاریابی

دکتر کیوان کیان
معاونت روانشناسی

مهرداد باقرپور
مدیر هم افزائی و اتاق فکر

مهین بواحلسنی
 مدیر بازرگانی

فریبا پرفکر مقدم
مدیر بازاریابی شبکه های اجتماعی

 حسین فوالدی
 مدیر حقوقی

سید محمد مداح زاده
مدیر حسابداری

چارت سازمانی

اعضــاء و پرســنل هــر ســازمانی �اینــده و معــرف کارایــی و مهــارت آن ســازمان هســتند. رشکــت هــای بــزرگ 

ــه بهرتیــن نحــو مــی  ــرای جــذب برتریــن هــا و تکمیــل کادر علمــی و عملــی خــود ب همــواره در تــالش ب

باشــند. ســازمان نگــرش برتریــن هــای ایــران در صنایــع و تخصــص هــای گوناگــون را در تیــم خــود گــرد هــم 

آورده اســت تــا بــه کمــک ایــن بــزرگان و همچنیــن اعضــاء تحصیلکــرده و متخصــص خــود، بتوانــد بســرتی 

مناسب برای سودآور کردن کسب و کارها و رشد آن ها فراهم �اید.



Negaresh Organization
 (Negaresh Afarinan Kasb o Kar Co.) 
with the help of  educated and technical managers, CEOs , 
,skilled,scientific and well-known persons, Negaresh aims to 
help Iran’s development and increase productivity in medium 
and macro Firms. in addition, Furthermomore, Negaresh mission 
is to be an entrepreneur unit 2018 and create jobs for 8000 edu-
cated youth, especially in management fields. It’s goal is to have 
these human capitals efficiently in its team, not only to increase 
development of  Negeresh organizational servises bute also to 
have a dramatic change in economic  prosperity resistance, 
reducing dependence on oil revenues, entrepreneurship and job 
creation and reduce unemployment in Iran.
nowadays, because of  emergence of  competitive markets 
around the world,a strong scientific and practical marketing and 
sale metod become more significant and is a big challenge for   
every business. So, Scientific and marketing and branding 
method is a critical factor to  have loyal costumers and interna-
tional markets.Altogether, to develop competitive markets, the 
believe that: “producing a high quality product, is the only solu-
tion to have numerous clients.” is fading.other words, success 
cycle will not be completed just with a high quality product or ser-
vices and still needs to be introduced correctly to the target 
market and be demands awareness. ٴNegaresh Organization, by 
adopting new scientific approach and methods, will develop a 
complete producing cycle with no fault and error.
  



Nanovision

Nanovision company by the use of local experts and taking advantage of modern technology, innovate a 
new era in protection, security, information technology, automation and energy conservation system. among all, 
access to centralized information and organizational process analysis have received companies and organization 
managements favors because of its control and security.

Below you can find some of automation cases:

- Smart positioning system for documents in repository / archives
- Electrical control of document arrival and departure time from reservoir (Gate)
- Electrical lock which is connected to a smart system
- Alert system using sms, alarm, auto lock etc.
- Movement of wheeler document by intelligent system
- Smart manually search
- Display of case number with the ability to be connected to smart system
- Display the location of documents
- control the document arrival and departure time from reservoir
- and etc.

In addition to above mentioned items, some other number of Nanovision services are as follow:

- hospital automation
- Industry remote controlling
- Energy conservation
- Intelligent traffic system
- Smart watering system
- Smart system for document maintenance room
- Petrochemical smart system
- Smart insurance card

Create a bridge between technology, comfortable life and reduced costs through innovative ideas and different
 attitude are some of Nanovision honors.
Innovative attention to objects and environs process along with different attitude about seen and heard caused
 Nanovision success and acceptance both in and outside the country just in a short time which are all grace of God.

With technical manpower and up to date knowledge, Nanovision according to its idea and special view, is equal with
 superior companies. compassionate partners and staffs and allies companies in different fields, results in creation 
of a value chain with different sight of views and better quality
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HR Assistant

Dr. Yahya Alavi
Marketing Assistant
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CRM Assistant
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Tank Manager

Mahin Bolhasani
Commerce Manager 

Fariba Moghadam
Social Media 

Marketing Manager

Hosein Fooladi
Law Department Manager 

Seyed Mohamad Madahzadeh
Accounting Manager

Organizational Chart
 Members and sta¤ of every  organization , represents  its
 e¤ectiveness and skills.Large companies always survive to
 have the best employees and specialists in their team. ¥e
 best of  Iranian experts and educated sta¤s  are  gathered
together in Negaresh organization to provide a reasonable-
and high quality services for your business
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