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معرفی شرکت سامه آرا پردازشگر
سامه آرا ارائه کننده راهکارهای مدیریت منابع سازمانی

مدیریتهدفبامختلفصنایعدرموفقپروژه20ازبیشانجاموکاریتجربهدههیکازبیشباآراسامهشرکت
(هجامعوکارفرماانکارمندان،سهامداران،)ذینفعانرضایتآوری،سودووریبهرهافزایش،سازمانیهایهزینه

نیرویت،آالماشینپول،مواد،)سازمانیمنابعسازیبهینهعملیاتی،فرایندهایبهبودوسازییکپارچهبوسیله
.استگردیدهتاسیسدنیادرSAPکاروکسبتجارببهترینازاستفادهباسازماناطالعاتسازماندهیو(انسانی

رسالت شرکت  سامه آرا پردازشگر

موثریتمدیربرایمناسببستریایجادباسازمانیتعالیبهرسیدنجهتدرایرانیشرکت هایبهرساندنیاری
املککردنیکپارچهوکاروکسبفرایندهایبهینه سازیرویکردباهزینه ها،کاهشوبهره وریافزایش،منابع

SAPدنیاسازمانیمنابعبرنامه ریزیحلراهترینجامعوبهترینازاستفادهبااطالعاتیسیستم های

افزایش
بهره وری سازمان

افزایش
کیفییت محصول و 

خدمات

سود افزایش
آوری

هاهزینهمدیریت 
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چشم انداز

و تبدیل شدن به برترین SAPانتقال دانش روز دنیا به ایران با تسلط بر سیستم 
ای شرکت در زمینه ارائه خدمات مشاوره در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، گروه ه

تولیدی، بازرگانی، پروژه ای، صنایع غذایی و دارویی

براینتیجهبهترینایجادبهمتعهدمسئولیت،پذیرشباما:مسئولیتوتعهد▪
.هستیمذینفعان

واحتراماساسبرمشتریانوهمکارانبامارفتار:متقابلاعتمادواحترام▪
ابطهراساسبرراخودروابطنظرات،بهنهادنارجوتوجهباوبودهمتقابلاعتماد

.می نماییمتنظیمبردبرد

برایمپیش قدحوزه،هردرمتخصصینبهترینداشتنباما:توانمندیوتخصص▪
.مهستیتوانمندمشتریاننیازمندی هایکردنبرآوردهواجرادروبودههمکاری

بهترینمیتیکاروپشتکاربامنظم،ودقیقبرنامه ریزیباما:تیمیکاروکارپشت▪
.می آوریمارمغانبهمشتریانبرایرانتایج



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

وپیاده سازیمسئولیت1384سالازکهمپناگروهکارآزمودهمشاورانومدیرانازنفر5
ژنراتورپارسپرتو،توگا،شرکت های)مپناگروهشرکت هایدرراهاسیستماینگونهمشاوره

ازبکارگیریباتانمودندتأسیس1390سالدرراسامه آراشرکتداشتند،بعهده(مکوو
رارانیاییسازمان هاوهاشرکت،دنیاروزاطالعاتیسیستمبرترینازاستفادهوخودتجارب

.رسانندیاری

برایSAP-ERPپروژه20بهنزدیککاملانجامبهمفتخرشرکتاینگذشتهسال10طی
باشدمیایرانیشرکتهادهبهنظارتوآموزشمشاوره،خدماتارایهوبزرگهایسازمان

+20
پروژه موفق

سال15+
تجربه

متخصص50+
با تجربه

ببیش از
کاربر25000

داستان سامه آرا



اآرسامهسازمانیساختار

مدیر عامل

توسعه بازارفروش و 

مسئول دفتر

مدیریت توسعه ماژول ها

مدیریت ماژول های زنجیره تامین

مدیریت  ماژول های مالی

مدیریت تکنیکال

مدیریت ماژول های عملیات

مرکز آموزش و مشاوره

آموزش

مشاوره 

ادفتر مدیریت و کنترل پروژه ه

مشاورین/ حسابرسی 

یپشتیبانمدیریت  پروژه های استقرار و 

2پروژه 

nپروژه 

1پروژه 

هیات مدیره

پشتیبانی مدیریت

منابع انسانی–اداری 

فن آوری اطالعات

مالی

سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی▪

صنایع فوالدی و معادن▪

خودروسازی و صنایع وابسته▪

شرکت های تولیدی▪

تولید لوازم خانگی و وسایل برقی ▪

شرکت های خدماتی ▪

شرکت های مجری پروژه▪

صنایع غذایی▪

صنایع دارویی▪

صنایع شیمیایی▪

شرکت های توزیغ و پخش ▪

نیروگاه و صنایع حوزه انرژی▪

در صنایع مختلفSAP-ERPسامه آرا ارایه دهنده راهکاری های 



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

سامه آرا ارایه دهنده راهکار در 
دحوزه های فرآیندی مختلف می باش

حسابداری عمومی▪

حسابداری مدیریت▪

مدیریت زنجیره تامین مالی▪

مدیریت بودجه ▪

مدیریت تامین و اطالعات کاال▪

مدیریت لجستیک و انبار▪

برنامه ریزی و عملیات تولید▪

مدیریت پروژه و طرح ▪

مدیریت کیفیت▪

فروش و توزیع▪

نگهداری و تعمیرات▪

خدمات پس از فروش▪

ایمنی و بهداشت محیط▪

مدیریت سرمایه های انسانی▪

مدیریت مستندات سازمان▪



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

برگزاری آموزش های استاندارد▪

ارائه خدمات آموزشی به  سازمان ها و اشخاص بر مبنای مواد 
آموزشی استاندارد سپ

پشتیبانی سیستم ها ▪

هایسایتدرشدهمستقرهایسیستمفنیپشتیبانی
بمشتریان

ارائه خدمات فنی▪

-Customizing-Developmentارائه خدمات فنی در حوزه های 

Basis -Data- به مشتریان

Roll-outاجرای پروژه های ▪

بر اساس استاندارد پیاده شده در یک شرکت نمونهSAPاجرای 
SAP Roll Out

پیاده سازی و استقرار سیستم ▪

هایپروژهدرقالبSAP-ERPسیستماستقراروسازیپیاده
مشتریموجودهایسیستمتوسعهیاکامل

امکان سنجی و آماده سازی پروژه▪

هایپروژهموفقاجرایبرایسازمانآمادگیمیزانسنجش
پروژهاجرایآمادگیجهتمشاورهارائهوسپ

مشاوره و نظارت اجرای پروژه ▪

پروژهکارفرمایبهمشاورهخدماتارائهواجراءبرنظارت
هاپروژهکیفیسطحارتقاءهدفباسپهای

ارائه خدمات لیسانس▪

SAP-ERPهایلیسانسارتقاءوپشتیبانی،فروش

خدمات شرکت سامه آرا



Modern 

Tobacco

مهندسی و ساخت 
تجهیزات سپاهان

مهندسی و ساخت 
(توگا ) توربین مپنا  مهندسی و ساخت 

مپنا بویلر

مهندسی و ساخت 
(پارس)ژنراتور مپنا 

مهندسی و ساخت 
(پرتو)پره توربین مپنا 

مهندسی و پشتیبانی 
نبروگاهی البرز  توربین 

مشتریان سامه آرا

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد صنایع تولیدی آذین تنه

گروه صنعتی گلستان

گروه صنعتی بارز

الستیک بارز کردستان

اجرای 20
پروژه موفق

ببیش از
کاربر25000

بیشنرین سهم 
ایرانSAP-ERPبازار 

+ 35
مشتری



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

اجرای پروژه کامل سپ توسط شرکت سامه آرا

نقششرکت کارفرما ردیف
نسخه صنعتسامه آرا 

سپ

ت تامین
مدیری

ت انبار
مدیری

ت تولید
مدیری

ت
ت کیفی

مدیری

ت
ت نگهداری و تعمیرا

مدیری

ش
ت فرو

مدیری

ش 
س از فرو

ت پ
خدما

ت پروژه
مدیری

سابداری مالی 
ت ح

مدیری

ت تمام شده
قیم

ت منابع مالی 
مدیری

ک 
ت اسناد و مدار

مدیری

سانی 
ت سرمایه های ان

مدیری

ت مهندسی 
ت تغییرا

مدیری

ش تجاری 
هو

تاریخ 
شروع 

تاریخ 
پایان

1

مجری پیاده الکتروپیک
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

S4

مهر 98آذر *************
1400

2

مجری پیاده الکتروژن 
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

S4 

98مهر ************
فرورد
ین 

1400

3

مجری پیاده مجتمع ذوب آهن پاسارگاد
فوالدسازی

S4

**************
مرداد 

98
فرورد
ین 

1400

4

مجری پیاده گروه خودرویی بهمن
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

مهر 97بهمن ***
1400

5

مجری پیاده بهمن موتور
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

مهر 97بهمن *************
1401

6

مجری پیاده بهمن دیزل
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

مهر 97بهمن *************
1402

7

مجری پیاده سیبا موتور 
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
 S4وابسته

مهر 97بهمن *************
1403

8

مجری پیاده صنایع تولیدی آذین تنه
سازی

خودروسازی و 
صنایع 
S4وابسته

***********
فروردی

96ن 
فرورد

97ین 

9

مجری پیاده شرکت مدرن توباکو
تولیدیسازی

S4

****
اسفند 

97
خرداد 

98

10

مجری پیاده گروه صنعتی بارز
سازی

-تولیدی
الستیک

S4

فرورد96تیر ***************
98ین 

11

مجری پیاده شرکت بارز کردستان
سازی

-تولیدی
الستیک

S4

97تیر 95دی **************

12

مجری پیاده گروه صنعتی بوتان
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

ECC6

94تیر 92آذر *************

13

مجری پیاده شرکت صنعتی الیکا
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

ECC6

94تیر 92آذر *************

14

مجری پیاده شرکت حفاری  پوسکو
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

ECC6

***********
شهریور

92دی 91

15

مجری پیاده پی آر اییشرکت
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

ECC6

*****
دیماه 

92
دیماه  

93

16

مجری پیاده تتشرکت پترو پارس لیمی
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

ECC6

***********
شهریور

92دی 91

17

مجری پیاده شرکت گلستان
سازی

صنایع غذایی
پخش و -

ECC6توزیع

قرودین 91آذر ************
93

18

مجری  پیاده صنایع تولیدی کروز
سازی  

خودروسازی و 
صنایع 
ECC6وابسته

**************
شهریور 

90
قرورد

92ین 

19

مجری پیاده شرکت تولیدی کاویان 
سازی

تولید لوازم 
یخانگی و برق

SAP B1

فرورد95تیر *******
96ین 



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

صنعت فوالد–تولیدی ▪
S/4 HANAنسخه ▪

و ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، نگهدای▪
تعمیرات، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت و 

مدیریت مستندات
2500:تعداد پرسنل ▪
1400: سال استقرار  ▪ مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

▪ الستیک خودرو-گروه صنعتی تولیدی
▪ S/4 HANAنسخه 

▪ ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، 
کیفیت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت،
مدیریت مستندات

▪ 2000: تعداد پرسنل  
▪ گروه صنعتی بارز1398-1397: سال استقرار 

▪ قطعات خودرو-تولیدی
▪ S/4 HANAنسخه 

▪ ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیفیت 
، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیریت 
مستندات

▪ 600: تعداد پرسنل  
▪ 1398-1397: سال استقرار 

صنایع تولیدی آذین تنه

خودورسازی–گروه تولیدی ▪
S/4 HANAنسخه ▪

، ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیفیت▪
منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیریت 

مستندات
5000: تعداد پرسنل ▪
1400: سال استقرار ▪

مجتمع ذوب آهن پاسارگاد

بهمن گروه 

الکتروپیک

آیفون های تصویری –تولیدی ▪
S/4 HANAنسخه ▪

یت ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیف▪
ت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیری

مستندات
800: تعداد پرسنل ▪
1400: سال استقرار ▪

▪ انواع الکتروموتور–تولیدی 
▪ S/4 HANAنسخه 

▪ ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، 
کیفیت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، 
مدیریت مستندات

▪ 1000: تعداد پرسنل 
▪ 1399: سال استقرار 

الکتروژن

پروژه  سازمان های بزرگ100تا 0شرکت سامه آرا مجری استقرار 



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

قطعات خودرو–تولیدی ▪
ECC 6.0نسخه ▪

ماژول های خرید، تولید، فروش، انبار، مدیریت پروژه، ▪
مدیریت مستندات، هوش تجاری، ایمنی و بهداشت، 

منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت
11000: تعداد پرسنل ▪
1392: سال استقرار ▪ صنایع تولیدی کروز

▪ هولدینگ نفت و گاز 
▪ ECC 6.0نسخه 

▪ ماژول های خرید، تولید، فروش، انبار، مدیریت 
پروژه، مدیریت مستندات، هوش تجاری، ایمنی و 
بهداشت، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت

▪ 4000: تعداد پرسنل 
▪ 1393: سال استقرار 

گروه پتروپارس

▪ تولید و پخش -صنایع غذایی
▪ نسخه  ECC 6.0

▪ ماژول های خرید، تولید، انبار، توزیع، فروش، کیفیت 
،، مالی، حسابداری مدیریت و منابع انسانی

▪ 2000: تعداد پرسنل 
▪ گروه صنعتی گلستان1393: سال استقرار 

گروه صنعتی بوتان

لوازم خانگی-گروه تولیدی▪
Ecc6نسخه ▪

یت ماژول های خرید، تولید، کیفیت، فروش، انبار، کیف▪
ت ، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت، مدیری

مستندات
600: تعداد پرسنل  ▪
1394:سال استقرار ▪

▪ تجهیزات نیروگاهی-مهندسی و ساخت 
▪ Ecc6.0 , SAP R3نسخه 

▪ ماژول های خرید، تولید، فروش، انبار، مدیریت ،  
پروژه، مدیریت مستندات، هوش تجاری، ایمنی و 
بهداشت، منابع انسانی، مالی و حسابداری مدیریت

▪ برز شرکت های مپنا ژنراتور، مپنا توربین، مپنا بویلر، ال
توربین، توگا

▪ 11000: تعداد پرسنل 
▪ 1391الی 1386: سال استقرار 
به عنوان عضو تیم کارفرما در زمان استقرار

گروه مپنا

پروژه  سازمان های بزرگ100تا 0شرکت سامه آرا مجری استقرار 



سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائهآراسامه

همکاری تیم سامه آرا در اجرای سایر پروژه های سپ در ایران 

نسحه صنعتنقش سامه آرا شرکت کارفرما ردیف
سپ

ت تامین
مدیری

ت انبار
مدیری

ت تولید
مدیری

ت
ت کیفی

مدیری
ت

ت نگهداری و تعمیرا
مدیری

ش
ت فرو

مدیری
ش 

س از فرو
ت پ

خدما
ت پروژه

مدیری
سابداری مالی 

ت ح
مدیری

ت تمام شده
قیم

ت منابع مالی 
مدیری

ک 
ت اسناد و مدار

مدیری
سانی 

ت سرمایه های ان
مدیری

ت مهندسی 
ت تغییرا

مدیری
ش تجاری 

هو

تاریخ 
شروع 

تاریخ 
پایان

1

شرکت بریتیش امریکن 
توباکو

مشاوره و 
ارسیگ-تولیدیآموزش

ECC6
97مهر 97تیر ********

2

شرکت صنعتی توال 
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

تولید لوازم 
خانگی و برقی

ECC6

*************
فروردین 

97اسفند 97

3

شرکت ماد آریا ویستا
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

خودروسازی و 
هصنایع وابست

ECC6

**************
فروردین 

97اسفند 97

4

شرکت اشترومن خاورمیانه
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

م لواز-تولیدی 
پزشکی

ECC6

*
اردیبهشت

96اسفند 96

5

شرکت سانوفی
مشاوره و 

رول ) آموزش  
(آت

دارویی
ECC6

97دی 91تیر ****

6
مخابراتآموزششرکت مخابرات ایران 

ECC6
96مهر 96تیر 

7

مپنا بویلر
نظارت ، مشاوره ،

آموزش ، 
پشتیبانی

صنایع 
نیروگاهی

ECC6

97اسفند 91مهر ********

8

پشتیبانی و شرکت آپادانا سرام
آموزش 

-تولیدی
سرامیک

R3

*****

94اسفند 90شهریور 

9

صنایع مشاوره و نظارت ا شرکت ساخت تجهیزات مپن
نیروگاهی

ECC6

**********
فروردین 

92اسفند 91

10

مای ) شرکت زرین سلولز 
م لواز-تولیدی مشاوره و نظارت (  بیبی

مصرفی
ECC6

98دی 98مهر ******

11

عضو تیم پیادهشرکت پتروشیمی انتخاب
سازی

نفت و گاز و 
پتروشیمی

R3

فروردین 96خرداد****
98

12

ره شرکت مهندسی و ساخت پ
توربین مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

************
فروردین 

89اسفند 89

13

شرکت مهندسی و ساخت 
ژنراتور مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

ECC5

************
فروردین 

89اسفند 89

14

شرکت مهندسی و ساخت 
کنترل نیروگاه مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

فروردین 87تیر ************
89

15

عضو تیم پیادهشرکت البرز توربین
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

****
فروردین 

96دی 96

16

شرکت مهندسی و ساخت 
توربین مپنا

عضو تیم پیاده
سازی

صنایع 
نیروگاهی

R3

فروردین 94خرداد ***************
96



آراسامهشرکت-1399@
.سازمانیمنابعمدیریتراهکارهایکنندهارائه

اینمعرفیهدفباآراسامهشرکتتوسطمستنداین
هیچو.استشدهتهیهآنمحصوالتوخدماتوشرکت
اینتاطالعاکپیبهمجازدیگریحقیقیفردیاحقوقیشرکت

تشرکوباشدنمیخودتجاریمقاصدمنظوربهمستندات
میمحفوطامراینحقوقیپیگیریجهتراخودخقآراسامه
.داند

بهرکتشسایتوببهبیشتراطالعاتبهدسترسیمنظوربه
:فرماییدمراجعهزیرآدرس

www.Samehara.com

:آراسامهشرکتآدرس
-ونکپمیدانبهنرسیده-اصفهانیاشرفیبزرگراه–تهران
کوچه–درخشانکوچهانتهای-طوسیصفاریانخیابان
:کدپستی4و3واحد–اولطبقه-4پالک-نوبهار

1469643148

کنیددنبالراما

021-46012357:تماستلفن

http://www.samehara.com/

