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 )عهد( ی درنیکاهای هوشمند داناعامل

 

 

 مشخصات شرکت

 )عهد( ی درنیکاهوشمند دانا هایعامل نام شرکت:                             

 افزارنرم :                    وکارکسبنوع 

 فناوری اطالعات صنعت: 

 ، سهامی خاص :تیساختار مالک

 14008923458 شناسه ملی:

 71006 ماره ثبت:ش

 محل فیزیکی:
 پارک علم و فناروی استان خراسان  ICTساختمان 

 ، قطب علمی رایانشدانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی

 نرم و پردازش هوشمند اطالعات

 خالصه مدیریتی



 

 

 نیوب و همچنصفحات  یبر رو تالیجیحجم فراوان و روبه رشد اطالعات د ی،تکنولوژ شرفتیبا توجه به پ

 میروبرو هست یبا چالش ،گذشته یدر طول دو دهه یاجتماع یهااستفاده از شبکه زانیمتعداد کاربران و  شیافزا

العات اط زیبا چالش سررو ما را  شودمی نترنتیدر ا نیاز مورد یهاسیموقع کاربران به سروبه یکه مانع از دسترس

ش، چال نیحل ا یاست و لذا برا رممکنیغ باًیتقر یسنت یوب با ابزارها تیریمد لیدل نی. به همنمایدمیروبرو 

های متنی ترین انواع اطالعات دیجیتال در حال تولید، دادهیکی از مهم است. ازینو موردن ییهاابزارها و روش

های مختلف بر روی شماری از مقاالت متنوع خبری، توسط خبرگزاریباشد. در همین راستا روزانه تعداد بیمی

های اجتماعی مثل توییتر، تلگرام، های متنی در شبکهیابد. همچنین حجم انبوهی از دادهشار میصفحات وب انت

ران های تبلیغاتی کثیری، برای کاربگردد. عالوه بر این، ایمیلاینستاگرام و.. توسط کاربران اینترنت منتشر می

 های کالن و غیرقابل پردازش با ابزارهایدادهگردد و بسیاری از موارد دیگر که منتهی به تولید اینترنتی ارسال می

های گیری جهت انتخاب سرویسهای کالن، استنتاج دانش و تصمیمگردد. بنابراین فرآیند تحلیل دادهسنتی می

نظرشان  خدمات مورد ایاطالعات، کاالها و  سریع افتنی یکاربران برا یدشوار شده و باعث سردرگممورد نظر، 

 است. یاساس یها، چالشها و استخراج اطالعات و کشف دانش از آنداده نیزش اپردا. لذا شده است

کل شمت پارک علم و فناوری خراسان و ICTیکی از واحدهای فناور مستقر در واحد  عهد، یصنعت-یپژوهش میت

( تو پردازش هوشمند اطالعا دانشگاه فردوسی مشهد )قطب علمی رایانش نرمپژوهشگران و  متخصص دیاز اسات

باشد که قادر به ارائه محصوالت و سرویس های زیر ی( میکاوداده)آزمایشگاه  ایرانو دانشگاه علم و صنعت 

 باشد:می

 
 یدانش سازمان تیریمد یهاستمیو توسعه س طراحی 

 یپردازش هوشمند متون فارس ینرم افزار یها ستمسی ارایه 

 سامانه پرسش و پاسخ خودکار طراحی 

 یخبر یهاهرسان شیو پا لتحلی 

 سازمان ها رانیمد یگذار استیبه منظور کمک به س یاجتماع یهاشبکه لتحلی 

 شنهاددهندهیپ یهاسامانه یارائه. 

  

 بیانیه مأموریت و فلسفه وجودی سازمان



 

 

ال آن را پژوهشگران فع یاست که اعضا یصنعت-یپژوهش میت کی، )عهد( کایدرن یهوشمند دانا یهاشرکت عامل

 انشیرا یلمقطب ع نی( و همچنیدگلیب ینائیدکتر بهروز م تیریتهران )با مددانشگاه علم و صنعت  یکاوداده شگاهیدر دو آزما
. دهندیم لی( تشکیجناب پروفسور محمدرضا اکبرزاده توتونچ تیرید)با م ینرم و پردازش هوشمند اطالعات دانشگاه فردوس

و  یکترد ،یپسادکتر انیودانشج د،یشامل اسات یقدرتمند علم اریمجموعه بس کیو توسعه، از  قیعهد در بخش تحق میت
همچون  ییهامختلف را باز سازمان یهاعهد تجربه انجام کالن پروژه می. تبردیبهره م یلیتکم التیپژوهشگران تحص

 دایبن ران،یمخابرات ا قاتیمرکز تحقآستان قدس رضوی، مشهد،  یشهردار یکشور، سازمان فاوا یهایسازمان کل شهردار
راژمان و... در  یاطالعات یهاپژوهشکده آمار، شرکت سازه ،یرساناطالع یعال یشورا رخانهیشور، دبک یاانهیرا یهایباز یمل

 کارنامه دارد.

 

 

 

 تیریخبره و مد یهاستمیس یبه قطب صنعت، تبدیل پنج سال آیندههای هوشمند دانای درنیکا )عهد( در شرکت عامل

 ی( در حوزهknowledge-based systemsمحور )شدان یهاستمیس یقطب علمی و صنعت یدانش در حوزه
 گیرد.درصد از بازار مذکور را در دست می 50ی، در سطح کشور خواهد شد و رهبری بیش از دانشگاه

 

  

 ی سازمانمراحل توسعه

 انداز شرکتچشم



 

 

 گردد:در ادامه لیست اعضای اصلی شرکت ارائه می

 
 

 

 

 

 

 اعضای اصلی شرکت

 روز مینائیدکتر به

 استاد دانشگاه علم و صنعت تهران

 دکتری دانشگاه ایالتی میشیگان، آمریکا

 یکاومتنمتخصص در حوزه هوش مصنوعی، 

 عضو هیات مدیره سمت در شرکت:

 دکتر سیدعلی حسینی

 پسادکتری دانشگاه علم و صنعت تهران

 اسپانیا، جیرونادکتری دانشگاه 

 پردازش متنهوش مصنوعی، در حوزه متخصص 

 مدیرهرئیس هیئت سمت در شرکت:

 

 اکبرزاده توتونچی محمدرضادکتر 

 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 ، آمریکانیومکزیکودکتری دانشگاه 

 های هوشمندسیستم هوش مصنوعی،در حوزه متخصص 

 مشاور تیم تحقیق و توسعه سمت در شرکت:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد کرابی

 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

 کاویمتن هوش مصنوعی،در حوزه متخصص 

 

 هادی کلماتی

 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

 گرهای توصیهسیستمهوش مصنوعی، در حوزه متخصص 

 و مدیرعامل شرکت مؤسسعضو هیئت  سمت در شرکت:

 میمنت جلیلیان

 نشگاه علم و صنعت ایرانکارشناسی ارشد دا

 پردازش دانش هوش مصنوعی،در حوزه متخصص 

 

 علی صالحی

 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

 هوش تجاری هوش مصنوعی،در حوزه متخصص 



 

 

اعتبار پروژه 

 )ریال(
 عنوان پروژه ری پروژهمج کارفرما وضعیت

 در جریان 15.000.000.000
معاونت علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری
 موتور جستجوی هوشمند دانش عهد

 طراحی موتور جستجوی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی عهد آوران فناوری اطالعات پرنیانام آغاز پروژه 2.800.000.000

 Bay & Co Consulting Inc در جریان 500.000.000

(Toronto, Ontario) 
 گر وکیلطراحی و توسعه نمونه اولیه سیستم توصیه عهد

 در جریان 4.500.000.000
حوزه  یهایستاد توسعه فناور

 عهد یو هوشمندساز تالیجیاقتصاد د
ستخراج دانش در زبان جمله 200.000ساخت پیکره  ای ا

 های اجتماعیپدیا، اخبار و شبکهفارسی از منابع ویکی

 عهد آستان قدس رضوی اتمام 3.000.000.000
 یهاگاهیپا یسازیو بصر یمستندساز ل،یوتحلهیتجز

 )قرارداد دوم( یدانش آستان قدس رضو

 عهد شهرداری مشهد اتمام 5.000.000.000
 یها یو توسعه بانک جامع مطالعات شهردار لیتکم

 کشور )نسخه دوم(

 Apache NiFiبا کمک ابزار  رساختیز یبازطراح دعه آستان قدس رضوی اتمام 270.000.000

 عهد شهرداری مشهد اتمام 3.195.000.000
های تکمیل و توسعه بانک جامع مطالعات شهرداری

 کشور )نسخه اول(

 عهد آستان قدس رضوی اتمام 550.000.000
 یهاگاهیپا یسازیو بصر یمستندساز ل،یوتحلهیتجز

 اول()قرارداد  یدانش آستان قدس رضو

 عهد آستان قدس رضوی اتمام 230.000.000
ارائه سرویس هوشمند سوگیری مثبت/منفی نظرات 

 کاربران

 عهد آریان ملل آبادیس اتمام 360.000.000

 در دو پلتفرم ماریارتباط ب شنیکیاپل یسازادهیپ

از  یافتیدر ریو پردازش تصاو اساویو آ دیاندرو

 یتیریکاربر به همراه پنل مد

 ی صنعتیهاپروژه



 

 اتمام 10.000.000.000
مرکز تحقیقات مخابرات 

 ITRCایران 

آزمایشگاه 

کاوی دانشگاه داده

 علم و صنعت

 ایجاد گراف دانش فارسی

 اتمام 1.000.000.000
های بنیاد ملی بازی

 اییارانه

آزمایشگاه 

کاوی دانشگاه داده

 علم و صنعت

شور: ک در ایرایانه هایطرح مربوط به توسعه بازی

نظام  لیتکم و ایرایانه هایبازیی دراهبرسند 

 بندیرده

 پژوهشکده آمار اتمام 250.000.000

آزمایشگاه 

کاوی دانشگاه داده

 علم و صنعت

های طرح آمارگیری، هزینه کاوی پایگاه دادهداده

 درآمد خانواده

 اتمام 2.000.000.000
دبیرخانه شورای عالی 

 رسانیاطالع

آزمایشگاه 

 کاوی دانشگاهداده

 علم و صنعت

ی الکترونیکی کردن محتوای متون و منابع: ارائه

 محتوای موازی کتب فارسی و انگلیسی

 اتمام 6.000.000.000
دبیرخانه شورای عالی 

 رسانیاطالع

آزمایشگاه 

کاوی دانشگاه داده

 علم و صنعت

ی زبان فارسی با موضوع فاز فاز اول طرح جامع پیکره

 متنی زبان فارسیاول مطالعاتی ایجاد پیکره 

 اتمام 
 هایشرکت سازه

 راژمان یاطالعات

قطب علمی رایانش 

 نرم

بر  کیتراف تیوضع نیروش جهت تخم کیارائه

و با استفاده از  کیتراف انیجر هینظر اساس

 کیهوشمند تراف یحسگرها

 مشهد یشهردار اتمام 
قطب علمی رایانش 

 نرم

 یمسکون یساختمان امالک یسنجش ارزش معامالت

 یبر اساس منطق فاز یاصورت نقطهبه



 

 

 
 1صفحه نخست سامانه مدیریت دانش )سامانه دمو( - 1شکل 

                                                      
1 http://www.urkm.ir  

 های کشورسامانه مدیریت دانش شهری و روستایی شهردار
 

http://www.urkm.ir/


 

 اهداف طرح:

 باشد:سازی سامانه مدیریت دانش، به شرح زیر میاهداف اصلی طراحی و پیاده

 احصاء دانش در سطح  و همچنین هوشمند داده شیسازی و پاذخیره ،آوریمنظور جمعبه کپارچهیجامع و  یبستر جادیا

 ی کشورهایشهردار

  ی کشورهاهای سایر شهرداریدانشبه مطالعات و  یدسترس جادیاامکان آگاهی و 

 ی کشورهابرای سایر شهرداریمختلف  یسطوح دسترس فیامکان تعر 

 ر کمترین زمانسازی دسترسی برای سطوح مختلف سازمانی جهت رسیدن به بهترین نتیجه دبهینه 

 ها، کاربران غیرسازمانی، شهروندان و...(و مخاطبین مدیریت دانش )کارکنان شهرداریرفتار کاربران  لیتحل 

 ی کشورهاسازی سازمانی شهرداریوری و بهبود فرآیندها با یکپارچهبهره 

 اساس نیاز کاربرصورت مستقل و تلفیقی و بر های کاربردی، بهبندیبازیابی معنایی اطالعات در دسته 

 :پروژه یهاکاربرد

 یشناسی موضوعهستان هیاطالعات بر پا یگرداور آوری اطالعات:جمع

 

 

 

 های مربوطهشناسیو جامع از اطالعات و هستان کپارچهیبستر  جادیا سازی اطالعات:ذخیره

 

 

منظور استخراج دانش نهفته به افته،یهای ساختهوشمند داده شیپا پردازش هوشمند اطالعات:

 در اطالعات

 

 



 
 های هوشمند اطالعات و در دسترس قرار دادن کاربرامکان جستجوی انتشار و توسعه اطالعات:

 

 

 دانش تیریمختلف سامانه مد یهابخش-2شکل 



 

 

 )درخت دانش( یموضوع یشناسهستان-3شکل 

 

 دانش تیریدر سامانه مد دیثبت محصول جد-4 شکل



 

 
 دانش تیریدر سامانه مد محصوالتثبت  ندیفرآ-5شکل 

 
 موتور جستجو -6شکل 



 

 

 
 1موتور جستجوی گراف دانش فارسی -7شکل 

 

 

                                                      
1 http://farsbase.net/  

 اولین گراف دانش فارسی در کشور

http://farsbase.net/


 

 

 
 1موتور جستجوی هوشمند دانش -8شکل 

 

 

  

                                                      
1 https://johd.ir/  

 موتور جستجوی هوشمند دانش )جُهد(

https://johd.ir/


 

 

 

 

 1دموی سرویس تحلیل احساسات نظرات متنی کاربران -9شکل 

 

                                                      
1 https://ahdsoft.ir/sentiment-analysis/  

 سرویس تحلیل احساسات و نظرکاوی

https://ahdsoft.ir/sentiment-analysis/


 

 

 

 گر وکیلسرویس توصیه



 

 

 

 : تجارب مدیریتی مؤسسین

 دکتر بهروز مینایی بیدگلی 

o ی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایرانمعاون پژوهشی و دانشیار دانشکده 

o  کنون( تا  – 1/1395) ایانهیرا هاییباز یمل ادیبن امنائتیهعضو 

o (11/1394  – 1/1393) ایانهیرا هاییباز یمل ادیبن رهیمدئتیه سیرئ 

o (12/1392  – 6/1386) ایانهیرا هاییباز یمل ادیبن رعاملیمد 

o (12/1393 – 3/1385)رسانی اطالع یعال یشورا یفن معاونتی ارشد پژوهش ریمد 

o (تاکنون  – 5/1385) یعلوم اسالم یوتریکامپ قاتیتحق مرکز یامنائتیهو عضو  یعلمئتیه ریدب 

o ه،یدانشکده علوم پا ک،یزیو ف یاضیگروه ر. (12/1385 – 3/1384)دانشگاه علم و صنعت  یکیدانشکده الکترون استیر  

 تحت وب یآموزش یهاسامانه در کاویداده یهاکیتکنو توسعه در  پژوهش کایآمر گان،یشیم یالتیدانشگاه ا

o قاتیمرکز تحق یتالیجیو توسعه پنج محصول کتابخانه و دانشنامه د دیتول. (12/1382 – 11/1379)ی پژوهش اریاستاد 

 قم ،یعلوم اسالم یوتریکامپ

o گاهیپا کیو  یدو معجم موضوع ،یتالیجیشش کتابخانه د دیتول تیریمد. (10/1379 – 11/1374) افزارنرم ریمد 

 قم ،یعلوم اسالم یوتریکامپ قاتیتحق مرکز خبره علم رجال یعاتاطال

 دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی 

o  تاکنون 1390مدیریت قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطالعات دانشگاه فردوسی مشهد، از سال 

o  1390الی  1386هوشمند ایران از سال  هایسیستمرئیس انجمن 

 یدکتر سید محمود کاویان 

 Head of Bint-al-Huda higher education complex 

o Mustafa international University, Qom, Iran 

o 2016 - Present 

 

 Head of Language and Culture Science Center 

o Mustafa international University, Qom, Iran 

o 2014 - 2016 

 

 Head of the Almahdi Language and Education Learning Center 

o Mustafa international University, Qom, Iran 

o 1996 – 2014 
  

 تجارب مدیریتی



 

 

 

 گردد:دسته ی زیر خالصه می  4به طور کلی توامندی های شرکت عامل های هوشمند دانا در 

 پردازش متن .1

 پردازش متون خبری •

 اجتماعی هایپردازش شبکه •

 استخراج و مهندسی دانش .2

 پردازش داده و اطالعات .3

 ش تصویرپرداز .4

 

 سرویس های هوشمند پردازش متون فارسی

 سطح ارائه توضیحات عنوان

 صنعتی Key phrase extraction استخراج کلمات و عبارات کلیدی

 صنعتی فارسی و انگلیسی ترجمه ماشینی

 صنعتی خطایاب امالیی متن ویرایشگر

 آزمایشگاهی -صنعتی هامکانو  هااشخاص، سازمان نامدار هایتشخیص موجودیت

 آزمایشگاهی Topic detection تشخیص عنوان متن

 آزمایشگاهی Text classification متون بندیطبقه

 آزمایشگاهی  متون بر اساس احساسات بندیطبقه

 آزمایشگاهی Event extraction استخراج رویدادهای متن

 استخراج عوامل درگیر در یک رویداد
دیگر تعیین مکان، زمان، فاعل و 

 عوامل یک رویداد
 طرح پیشنهادی

 طرح پیشنهادی  زمان رخداد یک رویداد بینیپیش

های آتی بر اساس رویداد بینیپیش

 جاری هایرخداد
 طرح پیشنهادی 

 هاتوانمندی



 

های مشابه به لحاظ تعیین متن

 معنایی
 آزمایشگاهی 

مشابه در زبان  هایتعیین متن

 انگلیسی

های انگلیسی شبیه به متن متن

 رسیفا
 طرح پیشنهادی

 

 

 پردازش متون خبریسرویس های هوشمند 

 سطح ارائه توضیحات عنوان

 آزمایشگاهی   استخراج خالصه خبر

 آزمایشگاهی جداسازی خبرهای مثبت و منفی تحلیل احساسات

 آزمایشگاهی   تشخیص عبارات کلیدی در اخبار

 دیطرح پیشنها شناسیاستفاده از هستان تشخیص اخبار دروغ

 طرح پیشنهادی   تشخیص منابع خارجی یک خبر فارسی

اجتماعی حول  تشخیص بازخوردهای

 یک خبر

پرطرفدار در  برای مثال، توییتهای

 مورد موضوعات مرتبط با یک خبر
 طرح پیشنهادی

 طرح پیشنهادی   خبری هایتشخیص گرایش

ارتباط میان خبرگزاری، اشخاص و  گراف

 موضوعات

کدام موضوعات و  روی  xخبرگزاری

 .کندمیکدام افراد بیشتر کار 
 طرح پیشنهادی

 طرح پیشنهادی دارد.  yچه گرایشی نسبت به   x نظرات اشخاص نسبت به یکدیگر گراف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اجتماعی هایپردازش شبکهسرویس های هوشمند 

 

 
 

رصد ترندها به تفکیک موقعیت جغرافیایی•

پایش هشتگ ها•

پایش کلمات کلیدی•

رصد شبکه اجتماعی

نمودار زمانی اطالعات•

(ابر واژه ها برای کلمات و هشتگ های مرتبط)کلمات هم نشین •

(پاسخ/ پسند/ پست های با بیشترین میزان بازنشر)آماره های کاربران •

جستجوی مفاهیم

ترسیم درخت انتشار یک موضوع در بستر شبکه اجتماعی•

روند ترند یک موضوع در شبکه توییتر

عدم رضایت /تاضافه کردن سیستم تحلیل احساسات به سرویس جستجوی مفاهیم، تفکیک موقعیت جغرافیایی، اعالم میزان رضای•
مردم نسبت به یک موضوع خاص

(سوگیری مثبت منفی نظرات)تحلیل احساسات 

دنبال کردن تغییرات عقاید رسانه ها و اشخاص در گذر زمان نسبت به موضوعات خاص•

افکارسنجی

...(نشر پست ها، وتعداد دنبال کنندگان، تعداد پسند و باز)یافتن کاربران تاثیر گذار در شبکه اجتماعی بر اساس توپولوژی شبکه •

شناسایی تاثیرگذاران



 

 استخراج و مهندسی دانشسرویس های هوشمند 

 سطح ارائه توضیحات عنوان

 صنعتی   منظورهدانش عمومی و خاص  اد گرافایج

 تریناز مهم ارائه اطالعات مفید و یکپارچه

 هاموجودیت
 صنعتی  

 صنعتی نسخه اول متن و رفع ابهام زدایی هایتعیین موجودیت

 آزمایشگاهی -صنعتی نسخه اول هاکشف روابط میان موجودیت

 صنعتی نسخه اول پیچیده وجوهایپرس

 آزمایشگاهی دامنه محدود انش از متناستخراج د

 آزمایشگاهی   استنتاج روابط جدید به صورت خودکار

 آزمایشگاهی دامنه محدود معنایی وجوهایپرس

 آزمایشگاهی دامنه محدود سامانه پرسش و پاسخ عمومی

 طرح پیشنهادی   متن تولید گراف

 طرح پیشنهادی   های وبگراف مفاهیم کلیدی در پایگاه

 

 

 پردازش داده و اطالعات وشمندسرویس های ه



 

 
 

 پردازش تصویرسرویس های هوشمند 

 سطح ارائه عنوان

 صنعتی (OCRتبدیل تصویر به متن )

 صنعتی جستجوی متنی روی تصویر

 صنعتی روی تصویر  زنیبرچسب

 صنعتی تشخیص چهره

 صنعتی تشخیص اشیاء

 صنعتی تشخیص متن در یک تصویر

 

 

پیشنهاد کاالی مورد عالقه یک کاربر•

پیشنهاد کاالی مرتبط•

میزان استقبال کاربران از یک محصول خاصپیش بینی•

مختلفجنبه هایخودکار محصوالت از خوشه بندی•

تجارت الکترونیکخدمات هوشمند 

ارتباطات اشخاص، پروژه، ساختار سازمانی و منابع سازمانیگرافایجاد •

پیشنهاد بهترین موقعیت برای یک کارمند•

پیشنهاد بهترین همکار•

تعیین افراد مربوط به پروژه•

موفقیت افراد در پروژهپیش بینی•

ارزیابی کارمندان•

سامانه پیشنهاد دهنده منابع انسانی



 

 

 

 هامجوزها و تقدیرنامه



 

 



 

 

 گواهی رضایت مشتری


