
 با سالم و احترام
  پیشران صنعت بھ سیستم کنترل دما و رطوبت محیطی تجھیز شده اندشرکت توسط کھ  اتاق سرورھایینمونھ 

در صورت نیاز مشخصات تلفنی ھر کدام از شرکتھا بھ منظور استعالم از کیفیت و کارایی دستگاه تجھیز شده و یا پرسش 
  خواھد بوددر مورد خدمات بعد از فروش  قابل ارایھ 

  اتاق سرور دانشگاه صنعتی شریف)1
  اتاق سرور واگن سازی پارس)2
  اتاق سرور بانک کشاورزی بوشھر)3
  آلمان در ایران (Siemens)اتاق سرور شرکت )4
  اتاق سرور دادگستری اراک)5
  فرانسھ در ایران  Total)(اتاق سرور شرکت )6
  اتاق سرور گمرک ترکمنستان)7
  صدا و سیمای جمھوری اسالمیاتاق سرور )8
  اتاق سرور کارگزاری بورس آبان )9

  آلمان در ایران)   (basfاتاق سرور شرکت )10
  اتاق سروردیوان محاسبات سمنان)11
 ) BMW(اتاق سرورشرکت پرشیا خودرو بی ام و)12
  اتاق سرور بنیاد مسکن استان البرز)13
  اتاق سرور بنیاد مسکن استان قم)14
  سایت پروژه 3 اتاق سرور شرکت کروز)15
  اتاق سرور پتروشیمی رازی ماھشھر)16
  اتاق سرور شرکت فراست تدبیر)17
  اتاق سرور سرمایھ گذاری کیش)18
  اتاق سرور صندوق تعاون)19
  اتاق سرور شرکت ھدایت فرھیختگان)20
  اتاق سرور قرارگاه کربال)21
  اتاق سرور بانک پارسیان)22
  اتاق سرور کارگزاری ارگ ھومن)23
 سایت 2 اتاق سرور قوه قضاییھ تھران)24
  اتاق سرور استان قدس رضوی)25
 اتاق سرور آموزش عالی تابران)26
  )وابستھ بھ صدا و سیما(اتاق سرور عمران جام جم )27
  اتاق سرور رایان دژ)28
  اتاق سرور بیمھ سامان)29
  نویناتاق سرور کانون ایران )30
  اتاق سرور ایران خودرو)31
  اتاق سرور پیمانکاری بین المللی استراتوس)32
  اتاق سرورنیروی ھوایی ارتش جمھوری اسالمی)33
  اتاق سروروزارت دفاع)34
  اتاق سرورپتروشیمی تخت جمشید)35
  اتاق سرورلیزینگ خودروغدیر )36
  اتاق سرور مجمع تشخیص مصلحت نظام)37
  )زیر مجموعھ ایران خودرو(شرکت طاھا اتاق سرور )38
  )تولید کننده مای بیبی(سلولز زرین شرکت اتاق سرور )39
  )ھلدینگ(اتاق سرور شرکت مھد خاورمیانھ)40



  صندوق مھر امام رضا اتاق سرور )41
  اتاق سرور شرکت آب و فاضالب جنوب غرب تھران)42
  نصب 5اتاق سرور بیمارستانھای علوم پزشکی آبادان )43
  )سد سازی(شرکت فراب اتاق سرور )44
  اتاق سرور دانشگاه آزاد اسالمی اھواز)45
  اتاق سرور شرکت اسکام)46
  اتاق سرور کارگزاری بورس بانک ملت)47
  اتاق سرور توسعھ میدان نفتی آذر)48
  حوزه و دانشگاه قم  ھشگاهپژواتاق سرور )49
  اتاق سرور شرکت ویستا بست)50
  اتاق سرور شرکت نفت آبادان)51
  اتاق سرور شرکت بابکو)52
53(  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


