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 لوگوی شرکت                   مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی

============================================================================ 

 سیدادنو نام ایده:

 
 سیدادنو نام شرکت / هسته:

 نعمت زاده لایسه نام مدیر عامل / صاحب ایده:

 حقوق تخصص صاحب ایده:

 اداری -ارائه خدمات حقوقی فعالیت:زمینه 

 نفر 3 :تعداد افراد شاغل در شرکت / هسته

مشاوره -کاهش هزینه-جویی در وقتصرفه-تسریع در روند کار ویژگی برجسته محصول:

-اپلیکیشن زسهولت در استفاده ا-ساعته 42امکان سفارش -رایگان

 حفظ حریم شخصی-امکان ویرایش متن

خواهند یک روند حقوقی را آغاز نمایند و تا پایان تمامی افرادی که می بازار هدف محصول

 به تحریرات گوناگونی نیاز دارند
 

  خلاصه ایده: 

رایش امعه گدر جنویسی آنلاین و تلاش برای حذف کاغذ بازی در روند اداری و حقوقی از آنجا که روند پیش رو نویسی سنتی به عرضهتبدیل عرضه       

ایر و س جات اداریها و نوشتها و سردرگمی اشخاص در نوشتن نامههنویسها و شرایط نامناسب عریضهباشد و با توجه به سختیتحریرات آنلاین میبه 

و...  ای ثبت احوالتواند شامل قراردادها، تحریرات لازم برای دعاوی خانوادگی، بیمه، دعاوی ملکی، ثبتی، تحریرات مورد نیاز برتحریرات مورد نیاز که می

ی حقوق کار و نبودن اشخاص فعال در این حوزه، ما در نظر داریم با یک اپلیکیشن که مورد نیروی انسانی آشنا به حوزهباشد و با توجه به خلاء کامل در 

یار او قرار دهیم به طوری که شخص با وارد تواند به آن نیاز داشته باشد را در اختاما تحریراتی که شخص در ایران میاستفاده از آن بسیارساده است تم

 .یل مورد نظر را برای وی ارسال نماییماسفارش خود را ثبت نماید و ما در اسرع وقت فلاعات مورد نیاز و مشاوره تلفنی کردن اط

 محصول:  عکس 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ارتباط با شرکت:   

 9118598155کدپستی:  ،مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، 1خیابان طلائیه غربی  ،بعد از میدان شهید رجبی ،اردبیل، شهرک کشاورزی   

  www.uma.ac.ir/roshd نشانی پایگاه:    

 ardabilatic@gmail.com :  رشد مرکز یپست الکترونیک   

 539-99911531-39:  رشد شماره تماس مرکز   

 soheilanematzade@gmail.comپست الکترونیکی صاحب ایده:    

 55559119118 شماره تماس صاحب ایده:  

mailto:ardabilatic@gmail.com

