مشخصات شرکت
نام شرکت:

حقوق یار آریا

شماره ثبت:

۲۸۵۳۹

شناسه ملی:

۱۰۳۲۰۷۱۸۲۹۴

تاریخ ثبت:

۱۳۹۰/۱۰/۰۷

آدرس:

تهران-پونک-انتهای اشرفی اصفهانی نرسیده به سیمین بولیوار نبش کوچه شکوفه
پالک  ۳۰۶عمارت باختر طبقه دوم واحد  ۵تلفن۴۴۸۵۵۱۷۶ – ۴۴۸۵۵۱۹۳:

معرفی شرکت

شررر حقوق یاو آروار آولیآ خقو یاورزوزاو رررآ و۱۳۹۰واغآاوح اهووتآوبهوزم واوهمیزرهوزهدزفومد زنومتیهدووو
همکآرزنومتخ صصوب و شنآ قونخآاهآیوم شت آنوووزرزئهو دمآتوبهخنهومبتنیوب وا

نوتکنی یژیون موزلززریوبیاهو

ز ررقصرصرر یوحه اروانواندگیومیوحنخموبهوتیبخ یورصرر ولنآوریوزعارآتونآموازراصواروز نواورهو ررآامآنوهآیو
حیچکوووبزرگوجهقوبهبیاووزنجآموبهت وزمیرونخآاوبهورزهکآرههآیون موزلززریوازرندصوبآالب انوحخفخقوحآرهآیو
زرزئهوشدهواروچهآروچیبوز تآنرررردزراهآی قآحموزم یونخسقوحهوبهوعیروزتفآقیوقآصلوگ اا،ا دگآهوبلندومدتوارو
تح خق،ترررری خد،ر ضهوووپشتخبآنیوزاوجملهونگ ش رزهب ایوق یاو آرواروحآروز قصنگ شیوحهوبهوشهآاتوانچهو
زنجآموگ لتهوز قصب زیوق یاو آروووم شت آنوانور ضآ قورزوبهوهم زهواوراهوز قصزمخدوز قوهمخ شهواروجآ گآهو
کوشرر حقون موزلززریومتیهد،قآبلوزقت زمووومئم نوبآشررخم،ووپ وژهوهآی یاورزول زت وزاوقدوزنتظآرومشررت آنو
زنجآمواهخمص

حوزه فعالیت حقوق یار
*۱تهیه وتدوین ونشر نرم افزارهای فرهنگی-آموزشی-کاربردی -عمومی
 *۲تهیه .تدوین ونشر نر م افزارهای تلفن همراه
 *۳تهیه و تدوین و نشر نرم افزارهای کاربردی تحت وب

محصوالت حقوق یار
*۱اتوماسیییون حقو ی دارالوکاله – قآبلوزرزئهوبهوصررریرتومحدواو تکوحآرب ه ووو رررآامآنیو تحقوشررربکه ومیراونخآاو
وزقدهآی ق یقیونهآاهآو آامآنوهآووش حقوهآصمی سآتوق یقیصالآت وق یقیووحاءووو آ وبخشوهآیوم تبطوبآووزقدوق یقی و
*۲محاسبات حقو ی حقوق یار-وقآبلوزرزئهوبهوصیرتومحدواو تکوحآرب ه ووو آامآنیو تحقوشبکه ومیراونخآاووزقدهآی و
ق یقیونهآاهآو آامآنوهآووش حقوهآصمی سآتوق یقیصالآت وق یقیووحاءووو آ وبخشوهآیوم تبطوبآووزقدوق یقی و
ارزش افزوده محصوالت حقو ق یار
در روند کار کارفرما
*۱دسترسی سریع و آسان به اطالعات و پرونده های مربوطه
*۲جلوگیری از اطاله دادرسی-صرفه جویی ابل توجه در زمان تخصیص انجام روند یک پرونده
*۳به حدا ل رساندن خطای انسانی در مراحل انجام کار
*۴باالبردن راندمان کاری جهت انجام امور محوله
*۵د ت در صدور واجرای احکام

مشخصات محصوالت
*۱اتوماسیون حقو ی دارالوکاله

قجموا آاوزعارآتیوحهوزازرتوق یقیووووحاءوبهوروشو نتیوبآ دوب زیو آ خآنومتمآایونگهدزریوحنندصمشکاتو
ا آا زوبهوهمر زهو یزهدوازشقصزاوع فوا گررررر وا تخآبیوبهوز نوزعارآتوبهوروشو نتیونهوتنهآوهخچووققومئلیبو
نبیاهوبلکهوهمخشهونآقصووامآنوب وبیاهوز قو،وووزعرارآتونخز و ارومی ضونآبیایوو ققووصصصصصبیاهوزندصبآوز تفآاهوزاو
ن موزلززروزتیمآ خینوق یقیوازرز یحآ هوونهوتنهآوزعارآتومیراونخآاواروبآنکوزعارآتوذ خ هومیوگ ااصبلکهوعب هوبندی
جستجی،بآا آبیووا ت یوبهوزعارآتومیراونخآاوهمیزرهوبهورزقتیوووبآوحخفخقومئلیبوم دوروز قص و
*۲محاسبات حقو ی حقوق یار

ووو محآ بآتوق یقیوزاوجملهوزمیریوهستندوحهوراوهوب وازشتنوازنشوق یقیوالاموووحآلیواگآهیوزاومحآ بآتور آضی و
مستررررررلزموص فووققوا آاومیوبآشدصوقرررررر یاوازنآنوه وچندوارومحآ بهوق یاووقرررررلومسآئلوور آضیوقآذاو
ومتبح وهستندصزمآوبآوز نووجیاونمیوتیزنوب واوزشتبآهآتورزوارومحآ بآتوق یقیوغخ وممکنوازنسقصهدفوزاوع زقیو
ووتهخهوز نون موزلززروحهوقآصلو۴و آ وتح خقووتفحصوارومنآبعومیتب وق یقیوووب نآمهونی سیوز قصزنجآموحلخهومحآ بآتو و
لیاووبآواققوبآالووارومدتوچندوثآنخهومیوبآشدص و
و
و
و
و
و

و
و
امکانات محصوالت
 -۱اتوماسیون دارالوکاله

❖

نصبو

❖

بدونونخآاوبهوقفلو خقوزلززریوUSB

❖

عووا آن و

رقوواققواروثبقو،وو ز شوووانآ خزوازاهوهآ و

❖

رزهنمآیو

❖

پشتخبآنیووو دمآتوپسوزاول وش و

❖

زمکآنوثبقوپ وندهومیحلخن و

❖

ثبقووذ خ هوزعارآتومیحلخنو-مخآعبخن-وحاءو-حآرشنآ آنووووصصصصصصص و

❖

ثبقووذ خ هوزنیزعوازا یز قوهآوص یز حووصصصصصصص

❖

چآپوزنیزعوازا یز قوهآصزظهآرنآمهوهآصوحآ قونآمهوهآیوحآنینووحاءوووم حزومشآورزنورویول مهآیومخصیص

❖

زمکآنوتغخخ واروزندزاهول موازا یز قوهآصوحآ قونآمهوهآووصصصصصص

❖

تنظخمآتوپخش لتهوواقخقوزورزاوقضآ یووول موهآیوقضآ ی

❖

زنتخآبوگز نهوهآیوچآپوازا یز قصوحآ قونآمهووووزظهآرنآمه

❖

جستجییوپخش لتهواروه کوزاوبخشوهآیون موزلززر

❖

ز ذوپشتخبآنوزاوبآنکوزعارآتووبهوصیرتوا تیوووهیشمندووووبآا آبیوزعارآتوزاوع قوه وحآمپخیت یوحه

عووا آنو و

وووووووووووازرز یحآ هواروانونصبوشدهوز قص و
❖
❖

زمکآنوزتصآ وبهون موزلززرومحآ بآتوق یقی زرثصا آتصققوز یحآ هصهز نهوازار یصمه ه
سآرتوتآ خ وتآا ه

❖

بهوهم زهومجمیرهوقیزنخن

❖

زمکآنوزرت آءوبهونسخهوتحقوشبکهوونسخهوهآیوبآالت و

❖

تی فوحآرب زنومختلفوبآوتیخخنونیعوو مقو انهآ=وحخل/حآرشنآس/حآرمند/حآرشنآسوازاگست یووصصصصصصصصصصصص

❖

و
و
❖

تیخخنو ئحوا ت یوحآرب زنوتی طومد و خستمووو آومیآونخنومجآا

❖

قذفوحآرب زنووو آوممنیرخقوورواوانهآوبهوازرز یحآ هوتی طومد ووو آومیآونخنومجآا

❖

مح مآنهوبیانوزعارآتوپ وندهوهآیوه وحآرب ونسبقوبهوحآرب زنوا گ وووومد و خستمووومیآونخنوب ونحیهو و
رملک اوحآرب زن و
ثبقوزعارآتوپ ونده:وزاوقبخلوم زجعور خدگیو–وزوقآتور خدگیو–ونیعووققور خدگیو–وشمآرهوپ ونده

❖

شمآرهوبآ گآنیو–ونیعوومیضیعوارآوی و
❖

وز صآاوتصآو و–ولآ لوهآیوصیتیو–ولخلمووو آوه ونیعولآ لوحآمپخیت یوا گ وبهوپ وندهوه کوزاومیحلخن

❖

ثبقووز کنو یز حو–وشکیزئخهوهآو–ونآمهوهآیووزراهووو آرجهوووز صآاوانهآوبهوپ وندهوه کوزاومیحلخن

❖

زتصآ وبهوارگآهو دمآتوز کت ونخکوقضآ یوجهقوپخگخ یوپ وندهوهآوووثبقووووذ خ هوزعارآتوار آلتی

❖

ز ذوزنیزعوگززرشآتص اصهوپ وندهصزوقآتور خدگیووووصدهآوزمکآنآتوپخش لتهوا گ

❖

زمکآنوهشدزروبهوحآرب وبهوجهقو آااوریوزوقآتووامآنوهآیور خدگیوپ وندهواروزوقآتوپخشورو

❖

زمکآنوارجولیریوزعارآتوبهوجهقوماقآتوهآیوقضیریوصنیعوماقآتووووبسخآریومیزراوا گ

❖

بهورواور آنیوحلخهوشآ صوهآوارو صیصومحآ بآتوق یقی

و

و
و
و

-۲محا سبات حقو ی حقوق یار هر بخش شامل محاسبات مربوطه به آن و توضیحات کامل همان مورد است.
**۱ارث

اشیزر هآیومحآ بهوو هموزثوورزثوحهوزاوجملهوپخچخدهوت نومحآ بآتوق یقیومحسیبومیوگ ااصب وهخچ وق یاو
ازنیوپیشخدهونخسقصبهونحی کهواروهنگآموتدر سوق یاوزرثواروازنشکدهوهآیوق یاوو کیوزاواغدغهوهآیوزصلیوز آتخدو
ووازنشجی آنوهمخنومسآئلهومحآ بهووونحیهوت سخموت حهوبخنوورزثومتیلیوز قصحهوبخشومحآ بآتوزرثوبهوحلخهوز نونخآاهآو
اروتمآمیوعب آتوزرث:وعب هوزو /اوم /یموپآ خومیواهدص و
* *۲دیات
در این بخش با استفاده از آخرین تکنولوژی پیشرفته برنامه نویسی تمام مسائل مربوط به دیات سازماندهی
و آسان شده است.و شامل  ۴سمت مجزا است.

✓

محآ بآتوا هوقتل

✓

محآ بآتوجآمعووا هوتمآموزرضآءوبدنو ب وز آسو ولصلوهآیوقآنینومجآازتوز امی

✓

محآ بآتوا آتوب وز آسوازانآمهو رو هومیجیاووورملیوارومحآحموازاگست ی

✓

محآ بآتوا آتوزنیزعووزقسآمو طوجنخن

✓

بهورواور آنیوحلخهوشآ صوهآیومحآ بآتیوورز گآنوبهومدتو۳و آ وزاوامآنولیآ و آایون موزلززر

* *۳مهریه
محاسبه مهریه به برخ روز با آخرین شاخص های اعالمی وبروز شده و سایر موارد......
* *۴حق الوکاله وکیل وتمبر مالیاتی وکالء

و کیوزاومیزراومیراونخآاومد زنوالآت وقضآ یوزج زیوزقکآمووونخزووزقدوهآیوق یقیوبهوصیرتوتکی /آامآنیووبهو
عیرحلیوزصحآبواریی-و محآ بهوققوز یحآ هوووحخلوومخززنوتمب ومآ خآتیووحاءوز قصحهواروز نوبخشوبآوتیجهوبهو
نیعووضیخقوارییووو آ ولآحتیرهآیومیاوبحثووومشخصآتول ایووحخلو-شه وو آ ومیزراوارومدتوامآنو و
بسخآروحمومحآ بهوووچآپومیوگ ااص و

* *۵هزینه دادرسی:

ب زیوز نومنظیروبخشوهز نهوازار یورزوزنتخآبوح اهومخززنو یز تهو آومحکیمهوبهورزووزراوح اهوووتیجهوبهو آ و و
مشخصآتوم بیعهوحلخهومیزراولیاومحآ بهوووامآاهوپ نقوز قص و
* *۶خسارت تاخیر تادیه:

ب زیوز نومنظیربخشو سآرتوتآ خ وتآا هورزوزنتخآبوح اهومخززنو یز تهو آومحکیمهوبهوبآ ستیو آ ووومآهومئآ بهوعلبو
و آ ووومآهوپ از قومحکیمهورزونخزوتیخخنوح اهووون موزلززرحلخهومیزراورزومحآ بهوووامآاهوذ خ هووچآپومیوگ ازندص و
* *۷مجموعه وانین:

شآملومجمیرهوقیزنخنوق یقی -وحخف ی-ثبتی-شه ازری -ارزءووقدتورو هووصصصصصصز قصحهوقآبلخقوجستجیارومتنووو
رنیزنوقآنینوووپ نقوانوو آ ومیزراوم تبطورزوازرزومیوبآشدص و
و

و
و

و
و

مراحل نصب و پیاده سازی
و

تحلیل وضع موجود

نصب نرم افزار مورد نظر

نیاز سنجی وزیرساخت ها

آموزش وپشتیبانی

ساختار سازمانی
مدیر عامل
عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مسئول دفتر و منشی

واحد بازاریابی وفروش

واحد حسابداری ومالی

واحد برنامه نویسی
وبرنامه ریزی

واحد پشتیبانی

پشتیبانی
پشتیبانی وخدمات پس از فروش به صورت حضوری-اعزام کارشناس-تلفنی-ایمیلی-ریموتی می باشد

موارد انجام شده

عنوان پروژه :نصب محاسبه یمت منطقه ای امالک
کارفرما :مجتمع های ضایی:مفتح/باهنر/بهشتی/مطهری
شرح :محاسبه یمت منطقه ای امالک با توجه به شاخص ها

عنوان پروژه :نصب نسخه سازمانی محاسبات حقو ی
کارفرما :دادگستری های:لرستان-کرمانشاه-خراسان جنوبی
شرح:

محاسبه کلیه امور ارث-دیات-حق الوکاله و.......

عنوان پروژه :محاسبه دیات اعضاء بدن بصورت کشوری
کارفرما:
شرح:

بیمه پارسیان
محاسبه کلیه موارد در خصوص دیات اعضاء بدن

گواهینامه ها وتائیده ها

