تعدادی از پروژه های انجام شده توسط
شرکت پیشران صنعت ویرا
)1اتاق سرور دانشگاه صنعتی شریف
) 2اتاق سرور واگن سازی پارس
) 3اتاق سرور بانک کشاورزی بوشهر
) 4اتاق سرور شرکت ) (Siemensآلمان در ایران
) 5اتاق سرور دادگستری اراک
) 6اتاق سرور شرکت  ((Totalفرانسه در ایران
) 7اتاق سرور گمرک گلستان (مرز اینچه برون)
) 8اتاق سرور صدا و سیمای جمهوری اسالمی (شبکه بازار)
) 9اتاق سرور کارگزاری بورس آبان
) 10اتاق سرور شرکت ) ) basfآلمان در ایران
) 11اتاق سروردیوان محاسبات سمنان
) 12اتاق سرورشرکت پرشیا خودرو بی ام و) (BMW
) 13اتاق سرور بنیاد مسکن استان البرز
) 14اتاق سرور بنیاد مسکن استان قم
) 15اتاق سرور شرکت کروز
) 16اتاق سرور پتروشیمی رازی ماهشهر
) 17اتاق سرور شرکت فراست تدبیر
) 18اتاق سرور سرمایه گذاری کیش
) 19اتاق سرور صندوق تعاون
) 20اتاق سرور شرکت هدایت فرهیختگان
) 21اتاق سرور قرارگاه کربال
) 22اتاق سرور تجارت الکترونیک پارسیان
) 23اتاق سرور کارگزاری ارگ هومن
) 24اتاق سرور قوه قضاییه تهران
) 25اتاق سرور استان قدس رضوی
) 26اتاق سرور آموزش عالی تابران
) 27اتاق سرور شرکت سرمایگذاری ارگ هومن
) 28اتاق سرور عمران جام جم (وابسته به صدا و سیما)
) 29اتاق سرور رایان دژ
) 30اتاق سرورشرکت کارگزاری آبان
) 31شرکت تولیدی کیافرین
) 32شرکت بین المللی آزمایشگاهی وتحقیقات دکترکامکار
) 33شرکت خدمات انفورماتیک
) 34شرکت عمران گسترامداد
) 35سازمان میادین میوه وتره بارشهرداری تهرانpeople counter
) 36شرکت خدمات بهداشت ودرمان حکیم مس کرمان
) 37شرکت صنایع کیمیا چوب
) 38شرکت کمباین سازی ایران ( استان مرکزی)
) 39شرکت انرژی سازان آفتاب
) 40شرکت آرین موتورپویا نماینده میتسو پیشی ژاپنpeople counter
) 41شرکت لوله سازی قائم اصفهان

) 42شرکت آجرماشین پویا سفال شاهرود
) 43شرکت کاسل نوش ( کاله)
) 44شرکت لی لی یان مد دبن هامزpeople counter
) 45شرکت لبنیات گال
) 46شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
) 47شرکت آرتا جوجه سبالن
) 48شرکت سیمان سفید بنوید
) 49شرکت طرح و فن آبگینه
) 50شرکت پالستیک پوشینه
) 51شرکت ایران مالس
) 52شرکت مرغ اجداد زربال
) 53سازمان هواو فضا
) 54شرکت دارو سازی آترا
) 55کیمیا صنعت شریف
) 56کارزان سیستم هوشمند
) 57شرکت توان گستر
) 58شرکت سیمان بنوید
) 59شرکت ندا رایانه
) 60شرکت فجر توسعه
) 61شرکت ارتباط مجازی
) 62شرکت بازرگانی سینا
) 63شرکت مهر نیرو
) 64شرکت فوالد چدن آذر
) 65شرکت کیا آفرین
) 66اتاق سرورشرکت بیمه مرکزی سامان
) 67اتاق سرورشرکت ایران خوردو
) 68اتاق سرورشرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین
) 69اتاق سرورنیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران
) 70شرکت فروشگاههای اتکاpeople counter
)71اتاق سرور مجمع تشخیص مصلحت نظام
)72اتاق سرور لیزینگ خودرو غدیر
)73موتورخانه دانشگاه بوعلی همدان
)74اتاق سرور کارگزاری بورس بانک ملت
)75اتاق سرور صندوق مهر امام رضا
)76اتاق سرور شرکت مهد خاور میانه
)77اتاق سرور شرکت زرین سلولز
)78اتاق سرور شرکت اسکام
)79سیستم اعالم و اطفای حریق شرکت اعزام
)80سایت دوم اتاق سرور قوه قضاییه تهران
)81اتاق سرور آب و فاضالب جنوب غرب تهران
)82آرین موتور شعبه  7تیرpeople counter
)83آرین موتور شعبه شمیرانpeople counter
)84اتاق سرور دانشگاه آزاد اهواز
)85مجموعه اتاق سرور های دانشگاههای علوم پزشکی آبادان
)86اتاق سرور شرکت بین المللی استراتوس

)87اتاق سرور شرکت سد سازی فراب
)89اتاق سرور شرکت ویستا بست
)90اتاق سرور شرکت مخابرات همراه اول(کویک اند)
)91اتاق سرور شرکت نفت آبادان
)92اتاق سرور فرودگاه بوشهر
)93اتاق سرور چوب و کاغذ مازندران
)94اتاق سرور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
)95اتاق سرور شرکت ایمن سازان
)96اتاق سرور شرکت امن پردازان
)97اتاق سرور کارگزاری بورس کشاورزی
)98اداره حمل و نقل و پایانه های استان تهران
)99سرد خانه سرم سازی رازی
)100اتاق سرورمدرسه سفارت آلمان
)101اتاق سرورشعب بانک کشاورزی کرمانشاه
)102سردخانه های آمادگاه شهید باهنر کرمان
)103اتاق سرور بانک صادرات سنندج
)104اتاق سرور شرکت سهامی دام و طیور
)105اتاق سرور شرکت مشاورین ساحل
)106اتاق سرور کمیته امداد قم
)107اتاق سرور بانک کشاورزی قم
)108اتاق سرور شرکت کروز(سایت )4
)109اتاق سرور سازمان آب منطقه  2تهران
)110اتاق سرور شرکت اسکام (سایت )2
)111اتاق سرور شرکت لیزینگ ایرانیان
)112اتاق سرور شرکت ایرانیان اطلس
)113اتاق سرور مدیریت برنامه ریزی قم
)114اتاق سرور شهید باهنر کرمان
)115اتاق سرور مس شهید باهنر کرمان دفتر مرکزی
)116اتاق سرور برق منطقه ای کرمان
)117اتاق سرور برق منطقه ای سمنان
)118اتاق سرور بیمه سالمت بجنورد
)119اتاق سرور توسعه نفتی آذر
)120اتاق سرور شرکت عظام (سایت دفتر مرکزی)
)121اتاق سرور شرکت اسکام (سایت )2
)122شرکت مکرر
)123رکت اسیا فرا نگر
)124پتروشیمی اراک
) 125بیمارستان رجایی
)126مدرسه سفارت آلمان
)127شرکت بورس آریا
)128شرکت سرم سازی قزوین
)129اتاق سرور شرکت داتیس
)130اتاق سرور شرکت پترو فرو
)131فروشگاه پاالدیومpeople counter
)132مرکز فروش پاالدیوم دبن هامز اصفهانpeople counter

)133فروشگاه سوپر درایpeople counter
)134فروشگاه پری مامانpeople counter
)135فروشگاه پونت روماpeople counter
)136مرکز فروش جنیفرpeople counter
)137نماینده گی اتی موتور ایرانpeople counter
)138اتاق سرور ثبت زنجان
)139اتاق سرور ثبت آمل
)140اتاق سرور دیوان عدالت اداری تهران
)141اتاق سرور بنیاد شهید تهران
)142انباردارو تدارکات پزشکی بهار
)143اتاق سرور راه و شهرسازی بوشهر
)144اتاق سرور شرکت تهیه مواد معدنی ایران
)145اتاق سرور شرکت یونی لور
)146اتاق سرور شرکت نوآندیشان سراوان
)147اتاق سرور شرکت نیرو گستر
)148اتاق سرور آب و فاضالب منطقه 4
)149اتاق سرور شرکت نقش جهان
)150اتاق سرور فرودگاه الر
)151اتاق سرورهای تامین اجتماعی قزوین
)152اتاق سرورشرکت گازتک
)153یخچالها و فریزرهای مرکز پزشکی خاص شرق(ژنتیک)
)154اتی سازان شبکه دایان
)155اتاق سرور شرکت کاوش
)156اتاق سرور شرکت کهربا گستر
)157اتاق سرورزیست ارکید فارمد
)158اتاق سرور راه آهن جمهوری اسالمی ایران
)159اتاق سرور بانک کشاورزی جیرفت
)160اتاق سرور پژوهشگاه ابن سینا(دانشگاه شهید بهشتی)
)161فروشگاه لیلیان مد نیاوران people counter
)162اتاق سرور سازمان فناوری اطالعات
)163اتاق سرور پتروشیمی فجر
)164سیمان سامان غرب
)165اتاق سرور شرکت تهویه گلد ایران پارس
)166اتاق سرور توسعه کسب و کار صبا
)167فروشگاه زنجیره ای پاخفوآvc2000
)168اتاق سرور زرین برگ پرشیا () src1.92
)169اتاق سرور رایانه خدمات امیدsrc2.11
)170اتاق سرور اداره کل دارایی اردبیل
)171اتاق سرور پتروشیمی تخت جمشید
)172البراتوار دکتر کامکار
)173سردخانه سرم سازی رازی
)174اتاق سرور مجمع تشخیص مصلحت
)175اتاق سرور نیکان پخش بهپرور
)176زرین برگ پرشیا
)177اتاق سرور سرمایه گذاری و خدمات روستایی و عشاییری جاهد

)178بنیاد مسکن شیراز
)179اتاق سرور  51شعبه شرق تهران
)180اتاق سرور تامین و تصفیه آب تهران
)181درسا دارو
)182اتاق سرور دانشگاه آزاد ارومیه
)183مجموعه فرهنگی ورزشی چمران
)184بیمارستان امیرالمومنین اهواز اتاق دوم
)185آرین موتور شعبه تهران پارسvc2000
)186اتاق سرور هالل احمر استان اراک
)187اتاق سرور تدبیر داروی تابان
)188اتاق سرور سنجش افزار اسیا
)189اتاق سرور پدیده رویای قرن
)190اتاق سرور دانشکده علوم پزشکی ساوه
)191موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
)192اداره کل راه و شهرسازی البرز
) 193شرکت پیوند آزاد شبکه
)194ثبت اسنادو احوال شهر کرد(پارس سیستم شرق)
)195شرکت پایندان)(oil meter
)196بیمارستان بازرگانان( 2عدد)
)197شمارشگر نمایشگاه اتومبیل آرین موتور پویا
)198اتاق سرور دادسرای انتظامی قضات
)199اتاق سرور طب و تصویر تابش پرتو
)200سردخانه بیمارستان امام حسین زنجان
)201اتاق سرور لوله و ماشین سازی
)202اتاق سرور صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
)203اکسس کنترل ره پویش التیالن اهواز
)204سردخانه بیمارستان امیرالومنین اهواز
)205اتاق سرور جهاد کشاورزی کرمانشاه
)206شرکت پایا بسپار اریا
)207شمارشگر فروشگاهی فروشگاه میرداماد لیلیان مد
)208مسیر گستر جنوب
)209شرکت پایتخت وندا
)210اتاق سرور فروشگاههای ذنجیره ای افق کوروش
)211اتاق سرور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قم
)212انبارهای شرکت پوبر
)213اتاق سرور خطوط لوله و مخابرات نفت
)214اتاق سرور آب و فاضالب ساوه
)215شرکت پوبر کنترل دمای انبار
)216شرکت پونل برسام کنترل دمای یخچال
)217اتاق سرور نوآوران فن آوریهای همگرا (شزان)
)218اتاق سرور زیست ارکید فارمد(سایت )2
)219اتاق سرور چاپ و نشر بانک ملی
)220اتاق سرور شرکت تعاونی هنر و توسعه و ارتباطات شایگان
)221اتاق سرور شرکت ویستا بست (سایت )2
) 222اتاق سرور شرکت بهپرداز داده های شی گرا

) 223اتاق سرور تنظیم مقرارت اهواز (شاور رایانه)
) 224اتاق سرور شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه
) 225اتاق سرور شرکت الیف برد
) 226بیمارستان آریا اهواز کنترل دمای یخچالهای آزمایشگاه و بانک خون و سردخانه
)227پایانه راد
)228آب منطقه ای اردبیل
)229نفت و گاز پترو سینا اریا
)230شرکت سهامی عام پارس پامچال
)231آرین موتور (شعبه کرج)
)232تامین اجتماعی شعبه 22
)233تامین اجتماعی شعبه 22
)234سازمان راهداری بندر عباس (بلوکات)
)235سازمان ثبت بندر عباس(بلوکات)
)236بلوکات
)237شرکت آتین ایمن سامانه رسا
)238بلوکات
)239تامین اجتماعی شعبه 25
)240صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
)240اداره ثبت اسنادوامالک خراسان جنوبی
)241تامین اجتماعی شعبه 52
)242بلوکات (توانیر)
)243تامین اجتماعی شعبه 24
)244تامین اجتماعی شعبه 22
)245تامین اجتماعی شعبه 1
)246تامین اجتماعی شعبه 52
)247لیزینگ غدیر
)248تامین اجتماعی شعبه 51
)249تامین اجتماعی شهر ری
)250نوآوران اندیش رایانه
)251تامین اجتماعی شعبه 2
)252تامین اجتماعی شعبه 8
)253تامین اجتماعی شعبه 3
)254تامین اجتماعی شعبه 27
)255شرکت دیده بان امن
)256تجارت الکترونیک پارسیان
)257سیب طالی هوشمند
)258بیمارستان نیروی هوایی بعثت
)259موسسه آموزش عالی علوم وتوسعه آریا
)260شرکت تولید خودرو و صنعت خزر -آمل
)261پونل برسام
)262شرکت بین المللی محبی
)263شرکت پرشیا خودرو
)264موسسه امام خمینی(قم)
)265سیستم گستر
)266شرکت بین المللی محبی

)267اداره کل راهداری وحمل ونقل استان لرستان
)268بنیاد شهید شهر کرد
)269بیمارستان نیروی هوایی بعثت
)270تامین اجتماعی شعبه 4
)271طرح و اندیشه بلوکات
)272شرکت تدکار
)273تابران
)274مواد مهندسی مکرر
)275صنایع چوب و کاغذ
)276آنا اروم علم آور
)277صنایع مدیا موتورز کیش
)278بیمه دی
)279پارس سیستم شرق
)280کاریزان طب گلستان
)281گروه قطعات خودرو عظام
)282مدیریت برنامه ریزی استان قم
)283آرین موتور پویا
)284نیکان پخش بهپرور
)285زیست ارکید فارمد
)286مجتمع گاز پارس جنوبی
)287کاریزان طب گلستان
)288نوآوران اندیش رایانه
)289پیشگامان اندیشه برتر
)290شرکت مهندسی و ساخت توربینهای برق آبی
)292نماینگی عینکهای  nauایتالیا
)293فاراد صنعت چابک
)294توسعه انرژی متین تام
)295امن پردازان کویر
)297زیست ارکید فارمد
)298بیمارستان بعثت
)299نسیم سرمایش زاگرس
)300ایرانیان اطلس
)301شبکه بازار صدا و سیما
)302نسیم سرمایش زاگرس
)303بلوریان
)304ایران نوین کیش
)305شرکت چیکو
)306ویستا بست
)307برق منطقه ای سمنان
)308پترو آهن فردوس
)309گروه سرمایه گذاری مهد خاورمیانه
)310سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین
)311آقای اصغری
)312اداره راه و شهر سازی البرز
)313شهران سازه

)314شرکت کاوش
)315بیمه سامان
)316لیزینگ ایرانیان
)317زرین برگ پرشیا
)318فراب
)319رایان بورس
)320پونل برسام
)321فراورده های گوشتی تانیس
)322آب و فاضالب جنوب تهران
)323مجتمع گاز پارس جنوبی
)324بیمارستان بازرگانان
)325پوبر
)326پونل برسام
)327مدیریت برنامه ریزی قم
)328بانک کشاورزی قم
)329سازمان مرکزی آستان قدس
)330مس شهید باهنر
)331پژوهشگاه استاندارد
)332پژوهشگاه استاندارد
)333سنجش افزار آسیا
)334تدبیر داروی تابان
)335مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا
)336کسب و کار نو پای خاور زمین
)337آب و فاضالب جنوب غرب
)338هتل پارسیان
)339نوآوران اندیشه
)340ایران اطلس کیش
)341اداره بازرسی آذربایجان شرقی(طالیه داران)
)342دهکده آبی پارس
)343آرین موتور تابان
)344شرکت تانیس
)345مدیریت ساخت تجارت
)346انیستیتو پاستور
)347پونل برسام تبریز
)348پونل برسام ساری
)349پونل برسام اصفهان
)350آب منطقه ای اردبیل
)351نوآوران اندیش رایانه غرب
)352دانشگاه ارومیه
)353شرکت تانیس
)354موسسه خیریه محک
)355زیست ارکید فارمد
)356دانشگاه علوم پزشکی اراک
)357بانک کشاورزی قم
)358شیر خشک نوزاد پگاه

)359ریخته گری تراکتور سازی ایران
)360موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق
)361مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز
)362مهندسی فرزان مشاورآسیا
)363ویستابست
)364بیمارستان حضرت معصومه (ص) کرمانشاه
)365توسعه فناوری پارس سیستم شرق
)366بیمارستان شفا تامین اجتماعی سمنان
)367معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
)368نیکان پخش بهپرور
)369ایر یاتاش کیش
)370دانشکده علوم پزشکی ساوه
)371مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم
)372طالیه داران شبکه آذربایجان
)373ساختمانی جهان پارس
)374برق منطقه ای کرمان
)375آریا مبنا تشخیص
) 376بیمارستان شفا بابلسر
)377مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم
)378طالیه داران شبکه آذربایجان
)379سازمان تامین اجتماعی شعبه  3تهران
) 380جمعیت هالل احمراستان مرکزی
)381صنعتی بازرگانی سدر صحت
) 382مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم
)383تهیه وتولید مواد معدنی ایران
)384سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
)385تهیه وتولید مواد معدنی ایران
)386طالیه داران شبکه آذربایجان
)387نوآوران اندیش رایانه غرب (شرکت گاز ارومیه )
)388فیدارشیمی پارس
)389برق منطقه ای کرمان
(390مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم
( 325طالیه داران شبکه آذربایجان
) 392سازمان تامین اجتماعی شعبه  3تهران
) 393جمعیت هالل احمراستان مرکزی
)394صنعتی بازرگانی سدر صحت
)395مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم
)396تهیه وتولید مواد معدنی ایران
)397سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
)398تهیه وتولید مواد معدنی ایران
)399تهیه وتولید مواد معدنی ایران
)400طالیه داران شبکه آذربایجان
)401شرکت گاز ارومیه (نوآوران اندیش)
)402فیدارشیمی پارس
)403برق منطقه ای کرمان

) 404اداره کل آبخیزداری منابع طبیعی گلستان
(405پشتیبان تدبیر آذربایجان
)406دانشگاه صنعتی شریف
)407تدارکات پزشکی ماوراء بحار
)408زرین برگ پرشیا
)409نرم افزاری داتیس آرین قشم ( داتین )
)410بی  .آ  .اس  .اف ایران
)411اداره هواشناسی گرگان )پیشرورایانه گرگان
)412طالیه داران شبکه آذربایجان
)413زرین برگ پرشیا
)414تجارت الکترونیک ایران خودرو
)415دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
)416بیوسان فارمد
)417مجتمع جواد العمه (ودجا)
)418مجتمع جواد العمه (ودجا)
)419مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
) 420اداره بازرسی آذربایجان شرقی
)421فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
)422پشتیبان تدبیر آذربایجان
)423پرشیا فاواگسترش
)424اداره کل پست استان قم
)425حساب رایان پارس
)(426پاالیشگاه نفت شازند اراک) هوشمند روهام
)427مدیا رهیارخودرو
)428مهندسی مشاوردزآب
)429زیست ارکید فارمد
)430مجتمع آموزش عالی الرستان
)431زرین رویا
)432پشتیبان تدبیرآذربایجان
)433مدیریت توسعه گردشگری هتلداری هیراد
)434فروشگاههای زنجیره ای رفاه
)435سازمان دارالقرآن الکریم
)436پتروشیمی فجر
)437موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
)438اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
)439اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس
)440خدمات کیفیت آریا اس جی اس
)441پونل برسام
)442نوآوران اندیش رایانه غرب
)443توسعه فناوری پارس سیستم شرق
)444تامین اجتماعی خوی
)445توزیع دارو پخش
)446آب منطقه ای اردبیل
)447آب منطقه ای اردبیل
)448ساخت تجهیزات فراب

)449نوآوران اندیش رایانه غرب
)450تدارکات پزشکی ماوراء بحار
)451مجمع تشخیص مصلحت نظام
)452آتی سازان شبکه دایان
)453پونل برسام
)454بسته بندی مایرملنهوف
)455گروه فناوری اطالعات آتیه ویستانگر(آروین)
)456کارگزاری بانک ملت
)457صداو سیمای مرکز ایالم
)458مهندسی طرح وپاالیش
)459کشت و صنعت کارون
)460تهیه وتولید مواد معد نی ایران
)461آب وفاضالب منطقه 2تهران
)462آب وفاضالب منطقه  2تهران
)463صنعتی بازرگانی سدرصحت
)464صنعتی بازرگانی سدرصحت
)465تامین اجتماعی تهران شعبه 3
)466تامین اجتماعی تهران شعبه 52
)467طالیه داران شبکه آذربایجان
)468هواشناسی آذربایجان شرقی
) 469دیوان محاسبات آذربایجان شرقی
)470بیمارستان  52بهمن شهرقدس
)471پخش البرز( سهامی عام )
)472بیمارستان  52بهمن شهرقدس
)473تامین اجتماعی تکاب
)474تامین اجتماعی اشنویه
)475تامین اجتماعی شعبه 52
)476تامین اجتماعی شعبه 27
)477تامین اجتماعی شعبه 22
)478تامین اجتماعی شعبه شهرری
)479تولید مواد دارویی درسا دارو
)480تامین اجتماعی شعبه 2
)481تامین اجتماعی شعبه 22
)482خانه هنرمندان ایران
)483تامین اجتماعی شعبه 8
)484آهو رایانه خلیج فارس -اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
485تامین اجتماعی شعبه 1
)486تامین اجتماعی شعبه 25
)487خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس
)488پونل برسام
)489آزمایشگاه تحکیم بتن لنگرود
)490اداره کل اموراقتصادی و داریی استان اردبیل
)491اداره کل فرهنگ و ارشاد تبریز
)492سیمان سوفیان
)493تامین اجتماعی شعبه 51

)494تامین اجتماعی شعبه 24
)495تامین اجتماعی سردشت
)496خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه فارس
)497موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ( محک )
)498موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ( محک)
)499تامین اجتماعی سلماس
)500آنا اروم علم آور
)501آب و فاضالب جنوب غرب استان تهران
)502خانه هنرمندان
)503دانشگاه صنعت نفت
)504صنایع مس شهید باهنر
)505آزمایشگاه تحکیم بتن لنگرود
)506زیست ارکید فارمد
)507شعبه 2تامین اجتماعی تهران
)508شعبه  22تامین اجتماعی تهران
) 509بازرگانی صباحی
)510نفت مناطق مرکزی
)511اداره فرودگاههای آذربایجان شرقی
)512تامین اجتماعی بوکان
)513تامین اجتماعی چایپاره
)514تامین اجتماعی ماکو
)515شعبه  4تامین اجتماعی تهران
)516کنترل گاز اکباتان
)517دانشگاه آزاد تبریز
)518نیکان پخش بهپرور
)519سازمان حفظ نباتات
)520شبکه گسترفن آوا
)521الکل سازی و مواد غذایی بیدستان
)522خانه (شرکت سهامی خاص خانه )
)523خطوط لوله ومخابرات نفت ایران منطقه فارس
)524گروه تولیدی مهرام ( سهامی عام )
)525سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
)526بیمارستان بازرگانان( شهید اندرزگو)
)527موسسه آموزش عالی علمی وکاربردی صنعت آب و برق
)528گروه تولیدی مهرام ( سهامی عام )
)529الکل سازی وموادغذایی بیدستان
)530اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان تهر ان
)531سازمان فاوا
)532پشتیبان تدبیرآذربایجان
)533درسا دارو
)534پشتیبان تدبیر
) 535شهرداری قم
) 536شرکت سیمان تامین
( 137دانشگاه عالمه طباطبایی
(138بنیاد شهید گرگان

