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درباره شرکت
با نوین)  فناوران  (بيکران  تک  رادین   شرکت 
نخبه ی و  متعهد  جوان،  نیروی  بر   تکیه 
توانمندی ها، تجمیع  و  خود   دانشگاهی 
 تخصص ها و تجارب حرفه ای ایشان، درابتدای
نوآورانه خدمات  ارائه ی  منظور  به   ،۱۴۰۰  سال 
فناوری تکنولوژی،  مختلف  زمینه های   در 
وب طراحی  و  توسعه  جمله  از   اطالعات 
توسعه ی و  ارائه  و  سایت  طراحی   اپلیکیشن، 

انواع اپلیکیشن ها کاربردی شروع به کار کرد.

ارزش های ما
 جسارت، تعهد و مسئولیت پذیری، نوآوری،
و اجتماعی  مسئولیت پذیری   صداقت، 
ارزش های اصلی ترين  (پویایی)   جوانگرایی 
این ما  آرمان  می شوند.  محسوب  تک   رادین 
تالش خود،  انگیزه  و  توان  بر  تکیه  با  که   است 
 کنیم مسئولیت و تعهد خود را به بهترين نحو

به انجام برسانیم.

دستاوردهای ما
 رادین تک در مدت کم تاسیس خود موفق شده به دستاوردهای قابل

توجهی برسد که در ذیل اهم آن ها را مشاهده می کنید:

۱. طراحی و توسعه سامانه پيشخوان پاکت
پيشخوان سامانه  راه اندازی  و  اجرا   .۲ 
دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه

 ای از پاکت)
استارتاپ توسعه  و  طراحی  راه اندازی،   .۳ 

”آرتیست“ (در حال توسعه و اجرا)
(در ”حامی“  استارتاپ  توسعه  و  طراحی   .۴ 

حال توسعه و اجرا)
سامانه های و  وبسایت  راه اندازی  و  اجرا   .۵ 

شرکت ها و سازمان های متعدد
و...

خانم درویشی
مدیر طرح و برنامه
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 از جمله نکات مثبت تجربه همکاری با رادین تک می توان به موارد زير
اشاره کرد:

و کاربر  برای  اپلیکیشن ها  از  استفاده  راحتی   – 
اپراتور

– پشتیبانی آنالین و در لحظه
سريع رفع  در  پشتیبانی  تیم  باالی  تعهد   – 

مشکالت ارجاع داده شده
 – تمایل و استقبال تیم فنی از توسعه و تغیير
نیاز و  درخواست  با  مطابق   اپلیکیشن ها 

کاربران (مشتری)

ماموريت ما
 ما می خواهیم پل واصل تکنولوژيک و اجرایی
ثمر به  و  واقعیت  به  و  ناب  ایده های   بين 

نشستن آن ها باشیم.

چشم انداز ما
و ناب  ایده های  که  است  این  ما   چشم انداز 
صاحبان دیگر  و  تک  رادین  اعضای   نوآورانه ی 
به را  نمی بينیم  امروز  دنیای  در  که  فکر  و   ایده 
واقعیت به  ممکن  نحو  کاراترين  و   بهترين 

دنیای امروز و فردا اضافه کنیم.
فناوری های راهبرد  در  اساسی  نقش   ایفای 
در حضور  و  اطالعات  فناوری  خدمات  و   نوین 
هدف صنعت  این  اصلی  بازيگران   میان 

بلندمدت رادین تک است.
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