تعدادی از پروژه ھای انجام شده
احتراما رزومه اين شرکت بدين شرح اعالم می شود
(1اتاق سرور دانشگاه صنعتی شريف
(2اتاق سرور واگن سازی پارس
(3اتاق سرور بانک کشاورزی بوشھر
(4اتاق سرور شرکت ) (Siemensآلمان در ايران
(5اتاق سرور دادگستری اراک
(6اتاق سرور شرکت )) Totalفرانسه در ايران
(7اتاق سرور گمرک گلستان )مرز اينچه برون(
(8اتاق سرور صدا و سيمای جمھوری اسالمی )شبکه بازار(
(9اتاق سرور کارگزاری بورس آبان
(10اتاق سرور شرکت  ( (basfآلمان در ايران
(11اتاق سرورديوان محاسبات سمنان
(12اتاق سرورشرکت پرشيا خودرو بی ام و)( BMW
(13اتاق سرور بنياد مسکن استان البرز
(14اتاق سرور بنياد مسکن استان قم
(15اتاق سرور شرکت کروز
(16اتاق سرور پتروشيمی رازی ماھشھر
(17اتاق سرور شرکت فراست تدبير
(18اتاق سرور سرمايه گذاری کيش
(19اتاق سرور صندوق تعاون
(20اتاق سرور شرکت ھدايت فرھيختگان
(21اتاق سرور قرارگاه کربال

(22اتاق سرور تجارت الکترونيک پارسيان
(23اتاق سرور کارگزاری ارگ ھومن
(24اتاق سرور قوه قضاييه تھران
(25اتاق سرور استان قدس رضوی
(26اتاق سرور آموزش عالی تابران
(27اتاق سرور شرکت سرمايگذاری ارگ ھومن
(28اتاق سرور عمران جام جم )وابسته به صدا و سيما(
(29اتاق سرور رايان دژ
(30اتاق سرورشرکت کارگزاری آبان
(31شرکت توليدی کيافرين
(32شرکت بين المللی آزمايشگاھی وتحقيقات دکترکامکار
(33شرکت خدمات انفورماتيک
(34شرکت عمران گسترامداد
(35سازمان ميادين ميوه وتره بارشھرداری تھران

people counter

(36شرکت خدمات بھداشت ودرمان حکيم مس کرمان
(37شرکت صنايع کيميا چوب
(38شرکت کمباين سازی ايران ) استان مرکزی(
(39شرکت انرژی سازان آفتاب
(40شرکت آرين موتورپويا نماينده ميتسو پيشی ژاپن people counter
(41شرکت لوله سازی قائم اصفھان
(42شرکت آجرماشين پويا سفال شاھرود
(43شرکت کاسل نوش ) کاله (
(44شرکت لی لی يان مد دبن ھامز
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(45شرکت لبنيات گال
(46شرکت بھينه سازان صنعت تاسيسات
(47شرکت آرتا جوجه سبالن
(48شرکت سيمان سفيد بنويد
(49شرکت طرح و فن آبگينه
(50شرکت پالستيک پوشينه
(51شرکت ايران مالس
(52شرکت مرغ اجداد زربال
(53سازمان ھواو فضا
(54شرکت دارو سازی آترا
(55کيميا صنعت شريف
(56کارزان سيستم ھوشمند
(57شرکت توان گستر
(58شرکت سيمان بنويد
(59شرکت ندا رايانه
(60شرکت فجر توسعه
(61شرکت ارتباط مجازی
(62شرکت بازرگانی سينا
(63شرکت مھر نيرو
(64شرکت فوالد چدن آذر
(65شرکت کيا آفرين
(66اتاق سرورشرکت بيمه مرکزی سامان
(67اتاق سرورشرکت ايران خوردو

(68اتاق سرورشرکت تبليغاتی کانون ايران نوين
(69اتاق سرورنيروی ھوايی جمھوری اسالمی ايران
(70شرکت فروشگاھھای اتکا people counter
(71اتاق سرور مجمع تشخيص مصلحت نظام
(72اتاق سرور ليزينگ خودرو غدير
(73موتورخانه دانشگاه بوعلی ھمدان
(74اتاق سرور کارگزاری بورس بانک ملت
(75اتاق سرور صندوق مھر امام رضا
(76اتاق سرور شرکت مھد خاور ميانه
(77اتاق سرور شرکت زرين سلولز
(78اتاق سرور شرکت اسکام
(79سيستم اعالم و اطفای حريق شرکت اعزام
(80سايت دوم اتاق سرور قوه قضاييه تھران
(81اتاق سرور آب و فاضالب جنوب غرب تھران
 (82آرين موتور شعبه  7تير people counter
(83آرين موتور شعبه شميران people counter
(84اتاق سرور دانشگاه آزاد اھواز
(85مجموعه اتاق سرور ھای دانشگاھھای علوم پزشکی آبادان
(86اتاق سرور شرکت بين المللی استراتوس
(87اتاق سرور شرکت سد سازی فراب
(89اتاق سرور شرکت ويستا بست
(90اتاق سرور شرکت مخابرات ھمراه اول)کويک اند(
(91اتاق سرور شرکت نفت آبادان

(92اتاق سرور فرودگاه بوشھر
(93اتاق سرور چوب و کاغذ مازندران
(94اتاق سرور پژوھشگاه حوزه و دانشگاه
(95اتاق سرور شرکت ايمن سازان
(96اتاق سرور شرکت امن پردازان
(97اتاق سرور کارگزاری بورس کشاورزی
(98اداره حمل و نقل و پايانه ھای استان تھران
(99سرد خانه سرم سازی رازی
(100اتاق سرورمدرسه سفارت آلمان
(101اتاق سرورشعب بانک کشاورزی کرمانشاه
(102سردخانه ھای آمادگاه شھيد باھنر کرمان
(103اتاق سرور بانک صادرات سنندج
(104اتاق سرور شرکت سھامی دام و طيور
(105اتاق سرور شرکت مشاورين ساحل
(106اتاق سرور کميته امداد قم
(107اتاق سرور بانک کشاورزی قم
 (108اتاق سرور شرکت کروز)سايت (4
(109اتاق سرور سازمان آب منطقه  2تھران
 (110اتاق سرور شرکت اسکام )سايت (2
(111اتاق سرور شرکت ليزينگ ايرانيان
 (112اتاق سرور شرکت ايرانيان اطلس
(113اتاق سرور مديريت برنامه ريزی قم
 (114اتاق سرور شھيد باھنر کرمان

 (115اتاق سرور مس شھيد باھنر کرمان دفتر مرکزی
(116اتاق سرور برق منطقه ای کرمان
 (117اتاق سرور برق منطقه ای سمنان
(118اتاق سرور بيمه سالمت بجنورد
 (119اتاق سرور توسعه نفتی آذر
 (120اتاق سرور شرکت عظام )سايت دفتر مرکزی(
 (121اتاق سرور شرکت اسکام )سايت (2
 (122شرکت مکرر
(123شرکت اسيا فرا نگر
(124پتروشيمی اراک
 (125بيمارستان رجايی
(126مدرسه سفارت آلمان
(127شرکت بورس آريا
(128شرکت سرم سازی قزوين
 (129اتاق سرور شرکت داتيس
 (130اتاق سرور شرکت پترو فرو
 (131فروشگاه پاالديوم
(132مرکز فروش پاالديوم دبن ھامز اصفھان
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(133فروشگاه سوپر درای
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(134فروشگاه پری مامان

people counter

(135فروشگاه پونت روما
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(136مرکز فروش جنيفر
(137نماينده گی اتی موتور ايران
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(138اتاق سرور ثبت زنجان
(139اتاق سرور ثبت آمل
(140اتاق سرور ديوان عدالت اداری تھران
(141اتاق سرور بنياد شھيد تھران
(142انباردارو تدارکات پزشکی بھار
 (143اتاق سرور راه و شھرسازی بوشھر
(144اتاق سرور شرکت تھيه مواد معدنی ايران
(145اتاق سرور شرکت يونی لور
(146اتاق سرور شرکت نوآنديشان سراوان
(147اتاق سرور شرکت نيرو گستر
(148اتاق سرور آب و فاضالب منطقه 4
(149اتاق سرور شرکت نقش جھان
(150اتاق سرور فرودگاه الر
(151اتاق سرورھای تامين اجتماعی قزوين
(152اتاق سرورشرکت گازتک
(153يخچالھا و فريزرھای مرکز پزشکی خاص شرق)ژنتيک(
(154اتی سازان شبکه دايان
(155اتاق سرور شرکت کاوش
(156اتاق سرور شرکت کھربا گستر
(157اتاق سرورزيست ارکيد فارمد
(158اتاق سرور راه آھن جمھوری اسالمی ايران
(159اتاق سرور بانک کشاورزی جيرفت
(160اتاق سرور پژوھشگاه ابن سينا)دانشگاه شھيد بھشتی(

(161فروشگاه ليليان مد نياوران
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(162اتاق سرور سازمان فناوری اطالعات
(163اتاق سرور پتروشيمی فجر
(164سيمان سامان غرب
(165اتاق سرور شرکت تھويه گلد ايران پارس
(166اتاق سرور توسعه کسب و کار صبا
(167فروشگاه زنجيره ای پاخفوآ vc2000
(168اتاق سرور زرين برگ پرشيا )src1.9 (2
(169اتاق سرور رايانه خدمات اميد src2.11
(170اتاق سرور اداره کل دارايی اردبيل
(171اتاق سرور پتروشيمی تخت جمشيد
(172البراتوار دکتر کامکار
(173سردخانه سرم سازی رازی
(174اتاق سرور مجمع تشخيص مصلحت
(175اتاق سرور نيکان پخش بھپرور
(176زرين برگ پرشيا
(177اتاق سرور سرمايه گذاری و خدمات روستايی و عشاييری جاھد
(178بنياد مسکن شيراز
(179اتاق سرور  15شعبه شرق تھران
(180اتاق سرور تامين و تصفيه آب تھران
(181درسا دارو
(182اتاق سرور دانشگاه آزاد اروميه
(183مجموعه فرھنگی ورزشی چمران

(184بيمارستان اميرالمومنين اھواز اتاق دوم
(185آرين موتور شعبه تھران پارس vc2000
(186اتاق سرور ھالل احمر استان اراک
(187اتاق سرور تدبير داروی تابان
(188اتاق سرور سنجش افزار اسيا
(189اتاق سرور پديده رويای قرن
(190اتاق سرور دانشکده علوم پزشکی ساوه
(191موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
(192اداره کل راه و شھرسازی البرز
(193شرکت پيوند آزاد شبکه
(194ثبت اسنادو احوال شھر کرد)پارس سيستم شرق(
(195شرکت پايندان )(oil meter
(196بيمارستان بازرگانان) 2عدد(
(197شمارشگر نمايشگاه اتومبيل آرين موتور پويا
(198اتاق سرور دادسرای انتظامی قضات
(199اتاق سرور طب و تصوير تابش پرتو
(200سردخانه بيمارستان امام حسين زنجان
(201اتاق سرور لوله و ماشين سازی
(202اتاق سرور صنايع معدنی و فلزی خليج فارس
(203اکسس کنترل ره پويش التيالن اھواز
(204سردخانه بيمارستان اميرالومنين اھواز
(205اتاق سرور جھاد کشاورزی کرمانشاه
(206شرکت پايا بسپار اريا

(207شمارشگر فروشگاھی فروشگاه ميرداماد ليليان مد
(208مسير گستر جنوب
(209شرکت پايتخت وندا
(210اتاق سرور فروشگاھھای ذنجيره ای افق کوروش
(211اتاق سرور شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی قم
(212انبارھای شرکت پوبر
(213اتاق سرور خطوط لوله و مخابرات نفت
(214اتاق سرور آب و فاضالب ساوه

