
ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری و تحت وب به شرکت ها و اشخاص

معرفی شرکت



 شــرکت رادیــن تــک (بیکــران فنــاوران نویــن) بــا تکیــه بــر نیــروی جــوان، متعهــد و نخبــه ی
 دانشــگاهی خــود و تجمیــع توانمندی هــا، تخصص هــا و تجــارب حرفــه ای ایشــان، در
 ابتــدای ســال 1400، بــه منظــور ارائــه ی خدمــت در زمینه هــای مختلــف فنــاوری اطالعــات از
 جملــه توســعه و طراحــی نــرم افــزار و ســامانه های تحــت وب، طراحــی ســایت و توســعه ی

انواع اپلیکیشن های کاربردی شروع به کار کرد.

ــال  1391 و در دوران ــه  س ــک ب ــن ت ــذاران رادی ــنایی بنیان گ  آش
ــط ــه اواس ــرکت ب ــکل گیری ش ــای ش ــاز قدم ه ــتان و آغ  دبیرس
 ســال 1399 بــر می گــردد. نیــاز معاونــت دانشــجویی دانشــگاه
دانشــجویی جهــت یــک ســامانه ی  بــه  امیرکبیــر   صنعتــی 
دانشــجویان درخواســت های  بــه  رســیدگی  و   مدیریــت 

دانشگاه منجر به مراجعه به بنیان گذاران رادین تک شد.
 بــا جســارت و بلنــد همتــی بنیان گــذاران آن روزهــا دانشــجوی
 کامپیوتــر رادیــن تــک، پــروژه ی معاونــت بــه یــک پــروژه ی تمام

 عیار و نقطه ی آغاز مسیر رادین تک تبدیل شد.

درباره رادین تک

داستان شروع رادین تک

احسان شریعتی
مدیر عامل

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر از
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5 سال تجربه برنامه نویسی

حسین موتمن
رییس هیئت مدیره

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر از
دانشگاه علم و فرهنگ

5 سال تجربه برنامه نویسی

حسین ترابی
نایب رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد هوافضا از دانشگاه امام حسین(ع)
کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران غرب

2 سال تجربه برنامه نویسی

ــا ــور ب ــر کش ــگاه های برت ــجوی دانش ــد و دانش ــان متعه ــده از جوان ــکیل ش ــا تش ــم م  تی
 ســابقه ی بیــش از 4 ســال همــکاری در قالــب تیــم برنامه نویســی کــه بــا تاســیس شــرکت

رادین تک، تجارب فردی و گروهی خود رادر خدمت شما گذاشته اند.

تیم رادین تک



 هــدف و چشــم انداز اصلــی شــرکت، ایفــای نقــش اساســی در راهبــرد فناوری هــای نویــن
و خدمــات فنــاوری اطالعــات و حضــور در میــان بازیگــران اصلــی ایــن صنعــت تصویــر شــده
  اســت. امیــد داریــم بــا تکیــه بــر نخبــگان، متخصصیــن و نیــروی جــوان و باانگیــزه ی خــود و
ــم اندازهای ــداف و چش ــه اه ــت یابی ب ــش در راه دس ــش از پی ــزان، بی ــما عزی ــی ش  همراه

خود قدم برداریم.

 چشــم انــداز: ایفــای نقــش اساســی و پیشــرو در آینــده ی فناوری هــای نویــن و
ــدف ــت ه ــن صنع ــی ای ــران اصل ــان بازیگ ــور در می ــات و حض ــاوری اطالع ــات فن  خدم

بلندمدت رادین تک است.

 ماموریــت: ماموریــت مــا افــزودن اید ه هــای نــاب فناورانــه بــه دنیــای فعلــی و
 زندگــی جــاری انسان ها ســت؛ مــا می خواهیــم پــل واصــل تکنولوژیــک و اجرایــی بیــن

ایده های ناب و به واقعیت و به ثمر نشستن آن ها باشیم.

و اجتماعــی  مســئولیت پذیری  صداقــت،  نــوآوری،  تعهــد،  جســارت،   ارزش هــا: 
پویایی اصلی ترین ارزش های رادین تک محسوب می شوند.

چشم انداز رادین تک

 ایــن پیشــخوان برگرفتــه از نیاز هــای حقیقــی
 دانشــگاه و دانشــجویان اســت کــه بــا مشــارکت،
ــر ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــارت دانش ــکاری و نظ  هم
 توســعه یافتــه و نســخه ی دانشــگاهی آن در
 اختیــار ایــن دانشــگاه قــرار گرفتــه و هــم اکنــون

در حال استفاده می باشد.
قابــل زیــر  آدرس  در  پــروژه  فعلــی   نســخه ی 

مشاهده است:
www.pishkhan.aut.ac.ir

 پیشــخوان الکترونیکــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
 بــا ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد خــود امــکان
انــواع بــه  رســیدگی  و  مدیریــت   دریافــت، 

درخواست و مراجعات را فراهم می کند.

تکنولوژی های به کار رفته در این پروژه:
HTML, CSS, JavaScript, php

Vue.js, Laravel, Bootstrap CSS

 پروژه: پیشخوان دانشجویی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر



ــت ــای تح ــرم افزاره ــایت  ها و ن ــی س ــعه و طراح ــک، توس ــن ت ــی خدمــات رادی  محــور اصل
وب و به طور کلی برنامه  نویسی وب است.

توانمندی های رادین تک

 طراحــی، توســعه و اجــرای وب اپلیکیشــن، نرم افــزار و ســامانه های تحــت
وب

 طراحــی وبســایت های شــرکتی، فروشــگاهی، شــخصی و... بــه همــراه
سئو  و بهینه سازی

 طراحــی، توســعه و اجــرای اپلیکیشــن های کاربــردی بــرای دســکتاپ و
موبایل

نرم افزار تحت وب و سایت اختصاصی

وبسایت و سئو

توسعه ی اپلیکیشن و بات

تعدادی از پروژه های رادین تک

1. توسعه اپلیکیشن و وب اپلیکیشن برای شرکت at.191 اتریش
 2. اجــرا و راه انــدازی ســامانه پیشــخوان دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی

(pishkhan.aut.ac.ir) امیرکبیر
(paakatapp.ir) 3. طراحی و توسعه سامانه پیشخوان پاکت

ــی) ــاز ابتدای ــت“ (در ف ــتارتاپ ”آرتیس ــعه اس ــی و توس ــدازی، طراح  4. راه ان
(artistikhane.ir)

(applykey.io) Apply Key 5. همکاری در توسعه استارتاپ بین المللی
(talentverse.ir) (در فاز ابتدایی) “6. طراحی و توسعه استارتاپ ”پروانه

ســازمان های و  ســامانه های شــرکت ها  و  وبســایت  راه انــدازی  و  اجــرا   .7 
متعدد از جمله برای وزارت علوم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و...



www.applykey.iowww.arvandnegar.comwww.farhangi.aut.ir

 بخشــی از پروژه هــای رادیــن تــک را میــان صفحــات ایــن کاتالــوگ مشــاهده کــرده و
ــرد. ــم ک ــه خواهی ــان ارائ ــر از پروژه هــا را خدمتت ــز بخشــی دیگ ــه نی ــرد. در ادام ــد ک  خواهی

برای مشاهده کامل نمونه کارهای رادین تک به سایت شرکت مراجعه نمایید.

پروژه های رادین تک

Apply Key
 پــروژه Apply Key بــا هــدف یکپارچــه  و
 ساده ســازی و ســهولت کار دانشــجویانی
کــه قصــد مهاجــرت و اپــالی در دانشــگاه
  هایــی خــارج از کشــور خــود را دارنــد،

ارائه شد.

سایت شرکت اوند نگر ارشد
نگــر ارونــد  وبســایت  طراحــی   پــروژه 
و قالــب  انــواع  کننــده  تولیــد   ارشــد، 
معرفــی هــدف  بــا  پلیمــری،   قطعــات 
 شــرکت و خدماتــی کــه ارائــه می دهــد و
و طراحــی  مجموعــه،  برندینــگ   ارتقــا 

برنامه ریزی شد.

 سایت مدیریت فرهنگی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

ــه ی ــانی و ارائ ــدف اطالع رس ــا ه ــروژه  ب  پ
و اســاتید  دانشــجویان،  بــه   خدمــات 
 کارکنــان دانشــگاه در حوزه هــای فرهنگــی
 و اجتماعــی و بــا هــدف جــذب نســل
ــگاه ــتر وب ــادت در بس ــرق ع ــوان و خ ج

 های سازمانی، طراحی و اجرا گردید.

ــکار و ســرمایه گذاری حــوزه نیروگاه هــای خورشــیدی، ــرژی، پیمان ــروژه ی طراحــی وبســایت شــرکت مکســان ان  پ
با هدف معرفی شرکت و خدمات آن و حضور با کیفیت در بستر اینترنت

www.maxsun.ir



 ارتباط، مالقات و
کسب نیازمندی ها

 تایید اولیه و
شروع به کار

 نهایی کردن،
آموزش و تحویل

 اتمام پروژه و
تست

 پــروژه ی طراحــی وب اپلیکیشــن پروانــه بــا
ــی ــی اختصاص ــان مال ــاد جری ــدف ایج  ه
ــرای تولیدکننــدگان محتــوا و هنرمنــدان  ب
ــایت Patreon در ــه س ــبیه ب ــی ش ــا پلن  ب
همــکاری و مشــارکت بــا یــک تیــم دانــش
  بنیــان در کشــور فرانســه بــه بهــره بــرداری

رسید.

ایــن در  رفتــه  کار  بــه   تکنولوژی هــای 
پروژه:

HTML, CSS, JavaScript, php
Vue.js, Laravel, Tailwind CSS

زیــر آدرس  در  پــروژه  اولیــه ی   نســخه ی 
قابل مشاهده است:

www.talentverse.ir

 اولیــن قــدم و شــروع مســیر انجــام یــک پــروژه در رادیــن تــک، ارتبــاط و کســب نیازمندی هــای
 شــما می باشــد. پــس از آماده ســازی و شفاف شــدن پــروژه بــرای دو طــرف، رادیــن تــک

پروپوزالی از دریافت و پیشنهادات خود از پروژه را برای شما آماده و ارسال می نماید.

فرآیند انجام پروژه

پروژه: پروانه



 پــروژه آرتیســت بــا هــدف ایجــاد هــاب
هنرمنــدان بــرای  مجــازی  خانــه ای   و 
ــب ــوزش و کس ــازی، آم ــت شبکه س  جه
 درآمــد بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری

رادین تک و در طی 6 ماه اجرا شد.
ایــن رفتــه در  کار  بــه   تکنولوژی هــای 

پروژه:
HTML, CSS, JavaScript, php

Vue.js, Laravel, Tailwind CSS

ــر ــروژه در آدرس زی ــه ی پ ــخه ی اولی  نس
قابل مشاهده است:

artistkhane.ir

 رادیــن تــک افتخــار همراهــی و همــکاری بــا ســازمان ها و شــرکت های بــه نــام و پــر
 افتخــاری را در طــی حیــات یــک ســاله ی خــود داشــته اســت و همــواره بــه ایــن همراهی هــا

افتخار می کند.

همراهان رادین تک

پروژه: آرتیست

خانم درویشی, مدیریت محترم طرح و برنامه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- از جمله نکات مثبت تجربه همکاری با رادین تک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- راحتی استفاده از اپلیکیشن ها برای کاربر و اپراتور

- پشتیبانی آنالین و در لحظه
- تعهد باالی تیم پشتیبانی در رفع سریع مشکالت ارجاع داده شده

- تمایل و استقبال تیم فنی از توسعه و تغییر اپلیکیشن ها مطابق با درخواست و نیاز کاربران (مشتری)



radintechco.ir
info@radintechco.ir

@radintechco

(۰۲۱)44139354
09912508760

 تهران، اتوبان ستاری، بلوار فردوس
 غرب، انتهای ورزی شمالی، یکم غربی،

پالک ۲۸، واحد ۵
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