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شنـاسهشرکت

اشخاصکلیـدی محصـوالت

نــوع شــرکت :شــرکت با مســئولیت  .1حامــد اســامی (موســس و
محدود
رئیــس هیئــت مدیــره)

بنا نهـاده در :تهران ،ایران

دفتر مرکـزی :تهران ،ایران
کارخـانه :تهران ،ایران ،جاجرود
تاریــخ ثبــت رســمی :ســال 1375

ســوئیچ هــای شــبکه  /دوربیــن
هــای مداربســته تحــت شــبکه /

 .2حســام اســامی (موســس و تجهیــزات ذخیــره ســازی تحــت
شــبکه  /تجهیــزات پســیو شــبکه

مدیرعامــل )

 .3سارا شمس (مدیر

داخلی)

 .4حمید صفرزاده (مدیر فروش)

بــا نــام کاوش داده پــردازان  .5امین فتحی (مدیر
تهــران و ســپس در ســال 1384

تولید)

بــا نــام کاوش داده پردازان ســفیر
شماره ثبت341126 :
شــماره ثبــت عالمــت تجــاری:
1 3 9 2 /6 /3 1 -2 0 3 6 4 9
سهـــام داران :حامــد اســامی
(50درصــد)  /حســام اســامی
( 50درصــد )
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تشریـحلـوگویثبتشده
کـیدیتـی
لوگــوی انحصــاری کــی دی تــی متعلــق بــه شــرکت کاوش داده پــردازان
اســت کــه در ســال  1392در ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور بــه
ثبــت رســید و کلیــه حقــوق مــادی و معنــوی ایــن برنــد ایرانــی متعلــق بــه
ایــن مجموعــه مــی باشــد.
در واقــع کــی دی تــی مخفــف شــده کاوش داده پــردازان اســت .طراحــی
ایــن لوگــو را شــرکت معــروف بلــک انــد وایــت انجــام داد و تــا بــه امــروز
بــا حفــظ شــکل و فــرم ظاهــری و گاهــا بنــا بــه صالحدیــد مدیــران تغییرات
در رنــگ بــه کار خــود ادامــه داده اســت.
امــروزه ایــن برنــد ایرانــی فراتــر از یــک برنــد صــرف مــی باشــد و بــه
لحــاظ تجــاری دارای اهمیــت ویــژه ای در منطقــه خــاور میانــه اســت کــه بــه
ســرعت در حــال گســترش در منطقــه مــی باشــد.
امیــد اســت در آینــده نقطــه حائــز اهمیتــی بــرای کشــور عزیزمــان در
عرصــه بیــن الملــل نیــز باشــد.
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معرفـیشرکتکاوشدادهپـردازان
از سال  1375الی  1380فعالیت به عنوان  ISPدر شهر تهران
از ســال  1380الــی  1384فعالیــت بــه عنــوان مجــری پروژهــای مداربســته
آنالــوگ
از ســال  1384الــی  1388فعالیــت بــه عنــوان مجــری پــروژه هــای مداربســته
تحــت شــبکه

وامـاازسال1384تابهامـروز...
حــدود  12ســال قبــل مجموعــه کاوش داده پــردازان یکــی از فعالیــن در زمینــه
نصــب و راه انــدازی پــروژه هــای مداربســته تحــت شــبکه بــا اســتفاده از
فنــاوری هــای بســیار کمیــاب و ارزشــمند نســبت بــه تاریــخ امــروز شــامل لینــک
هــای رادیویــی و ...بــود .همچنیــن در تاریــخ گذشــته خــود نســبت بــه شــروع و
حضــور دوربیــن هــای شــبکه در بــازار جهانــی ،از جملــه مجموعــه هایــی بــود کــه
بنیــان ترویــج و تبلیــغ بــر روی سیســتم هــای نظارتــی نویــن را پایــه گــذاری
نمــود و بــا تاکیــد بــر ایــن فنــاوری و شــوق مشــتریان خــود و بــا اســتفاده از
فنــاوری روز توانســت پیشــتاز ایــن روش در جامعــه ایرانــی باشــد.
حــدودا  12ســال از زمانــی کــه کــی دی تــی رســما بــه فــروش دوربیــن هــای
مداربســته شــبکه پرداخــت مــی گــذرد و بــه طبــع ،کــی دی تــی تجــارب بســیار
غنــی را از نمونــه هــای اولیــه برندهــای معتبــر جهانــی کســب کــرده و در طــول
فعالیــت خــود بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان ایــن بــازار
توانســت نگرشــی جدیــد را پیــدا کنــد و ضمــن عالقــه منــدی بــه فلســفه تولیــد
بــه ایــرادات و نقــاط قــوت هــر برنــد اجهــاف پیــدا کنــد .قاعدت ـا ً ایــن آشــنایی
توانســت راه کاری باشــد بــرای شــروع یــک تجــارت موفــق و بــه اصطــاح یــک
گزینــش ایــده آل در همــه محصــوالت بــا تکیــه بر درک ،فهم و شــرایط و ســختی
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هــای کار بــرای مجــری هــای پــروژه هــا تــا درک و نیــاز کاربــران در ســطح وســیع.

تولیــد محصــوالت خــود در ایــران

کــی دی تــی بــا ایــن انگیــزه در ســال  1390بــه طــور بســیار قطعــی و بــا هــدف

تحــت کنتــرل ســازمان اســتاندارد

تامیــن تجهیــزات شــبکه مــورد نیــاز مصــرف بــازار خــود بــه تولیــد روی آورد.

ملــی ایــران اولیــن کمپانــی در ایــران

مجموعــه در ابتــدا پــا بــه عرصــه تولیــد نهــاد و شــاید زمانــی کــه کــی دی تــی

اســت کــه دوربیــن هــای مداربســته

مونتــاژ تجهیــزات شــبکه  POEرا در ایــران شــروع کــرد هنــوز کســی بــه تولیــد

خــود را پنــج ســال متمــادی بصــورت

ملــی و اشــعار آن نپرداختــه بــود و صــد در صــد ســودآوری خاصــی در ایــن

بــی قیــد و شــرط تضمیــن مــی کنــد

تولیــد بــرای مجموعــه وجــود نداشــت چــرا کــه صرفــا مونتــاژ یــک محصــول فقــط

تــا حتــی در صــورت شکســتگی و

جهــت شــروع وارد کــردن تکنولــوژی کافــی بــود .طراحــی ســخت افــزار یــک

ضربــه و آتــش ســوزی گارانتــی

ســوئیچ شــبکه بــرای یــک شــرکت بســیار مبتــدی و آن هــم در شــرایطی کــه

نمایــد .اولیــن نقطــه اهمیــت کــی

کاالهــای قاچــاق مفهــوم خاصــی نداشــت و امــکان رقابــت بســیار ســخت بــود.

دی تــی تامیــن نظــر مصــرف کننــده و

همچنیــن همکارانــی کــه در بســیاری از زمــان هــا مشــوق و حتــی در بســیاری

نصــب کننــده اســت و بســیار دقیــق

از مواقــع توجیــه کننــده عــدم بــازده ایــن طــرح صنعتــی بودنــد ،نقطــه امیــدی

بــه ایــن امــر مــی پــردازد و معتقــد

وجــود داشــت ،تامیــن مصالــح مــورد نیــاز پــروژه هــای خــودش توســط ســایر

اســت کــه جلــب رضایــت مشــتری

همــکاران بــه دلیــل قیمــت مناســب تــر از نمونــه هــای خارجــی مــورد اســتقبال

در طوالنــی مــدت بســیار موثــر تــر از

قــرار گرفــت و علیرغــم تصــور قبلــی ،ملــت شــریف ایــران هــم دســت بــه

تبلیغــات و پرداخــت هزینــه بابــت آن

دســت کــی دی تــی مــی دادنــد و مــا خــوب بــه یــاد داریــم زمانــی کــه کمپانــی

و تاثیرگــذاری آن اســت.

هــای تایوانــی بــه درخواســت هــا و ایمیــل هــای مــا بــرای خریــد چیپســت هــا
و اطالعــات فنــی محصوالتشــان فقــط جملــه «بــرای ایــران متصــور نیســت» را
بازپــس میفرســتادند تــا بــه امــروز کــه کــی دی تــی بزرگتریــن تولیدکننــده

خدمـــات :طراحــی  /تولیــد /

تجهیــزات شــبکه  POEدر خاورمیانــه و بــا حجــم انبوهــی از صــادرات در صــدر فــروش  /خدمــات پــس از فــروش

جــدول کشــور خــود قــرار دارد و از صفــر تــا صــد محصــوالت آن در خــاک
کشــورش تولیــد مــی شــود و واحــد طراحــی آن جــزء مهمتریــن هــای کشــور
ایــران اســت .امــروزه دسترســی بــه تمــام اطالعــات فنــی بــرای آن بــه واســطه
خریدهــای بزرگــش بــه حقیقــت پیوســته و آنچــه روزگاری بســیار دور از
دســترس مــی نمــود ،امــروز در همیــن جــا در تهــران در حــال انجــام اســت و
واقعــا آن همــه دیــوار و آن همــه مــرز از بیــن رفتــه اســت .حــال چنــد ســالی
اســت کــه ســخن از حمایــت از محصــول داخلــی مطــرح شــده اســت ،چــه بســا
کــه اگــر فقــط چنــد ســال قبــل تــر ایــن رونــد نمــود پیــدا مــی کــرد ،امــروزه کــی
دی تــی میتوانســت عــاوه بــر رقبــای خارجــی خــود ،رقیبــان داخلــی هــم داشــته
باشــد .بــه امیــد روزی کــه ایــران هــم ماننــد ابــر کشــورهایی همچــون چیــن
شــاخص موجهــی در زمینــه محصــوالت  ITداشــته باشــد.
امــروزه کــی دی تــی بــا چهــار خــط تولیــد همزمــان در حــال فعالیــت تولیــد
تجهیــزات  POEخــود مــی باشــد و ســعی شــده کــه جوابگــوی نیــاز داخلــی تــا

حــد ممکــن باشــد و حتــی اکثــر مواقــع صــادرات خــود را جهــت تامیــن مصــرف
کننــدگان داخلــی متوقــف کــرده اســت .کــی دی تــی در ســال  1390بنیــان
گــذار شــروع پــروژه مشــابه تجهیــزات شــبکه از جملــه تولیــد دوربیــن هــای
مداربســته تحــت شــبکه و ان وی آرهــای خــود بــود و امیــد اســت در آینــده نــه
چنــدان دور نقطــه صفــر تــا صــد را در دســت خــود گیــرد کمــا اینکــه حتــی از
لحظــه شــروع ایــن کار بــه واســطه تیــم مهندســی قدرتمنــد ،تاثیــرات بســزایی
را در عرصــه نــرم افــزار و ســخت افــزار محصــوالت نظارتــی خــود دارد و
کنتــرل کیفیــت و کارآمــدی محصوالتــش را تضمیــن مــی کنــد و بــا اتــکا بــه
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پرسنل کی دی تـی
واحد مدیریت
حامداسالمـی

رئیــس هیئــت مدیــره ،دارای بیــش از
 21ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه
سیســتم هــای نظــارت تصویــری

حسـاماسالمـی

مدیرعامــل ،دارای بیــش از  17ســال
ســابقه فعالیــت در زمینــه سیســتم
هــای نظــارت تصویــری ،دارای مــدرک
کاردانــی الکترونیــک

سـاراشمس

مدیــر داخلــی ،دارای  9ســال ســابقه
مدیریــت ،دارای مــدرک کارشناســی
الکترونیــک

واحد فـروش
حمیدصفرزاده

مدیر فـــروش ،دارای  10ســال ســابقه
در فــروش و بازاريابــی و فعالیــت
در بخــش امنیــت ،دارای مــدرک
کارشناســی کامپیوتــر -نــرم افــزار

ناهیدصفـری

کارشــناس فــروش تجهیــزات شــبکه،
دارای  4ســال ســابقه در فــروش و
بازاریابــی

آنـاشمسـی

کارشــناس فــروش تجهیــزات شــبکه،
دارای  5ســال ســابقه در فــروش و
بازاریابــی

پرستوافتخاری

کارشــناس فــروش تجهیــزات شــبکه،
دارای  2ســال ســابقه در فــروش و
بازاریابــی

کارشنـاس فنـی
مسعودسـاالرپور

کارشــناس فنــی ،دارای بیــش از 11
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای
نظارتــی و امنیتــی

سپیدهکدخدازاده
کارشــناس فنــی ،دارای بیــش از 6
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای
نظارتــی و امنیتــی
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محمدجوادمحمدی

مسعودخانمیرزایی

کارشــناس فنــی ،دارای بیــش از 11
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای
نظارتــی و امنیتــی

کارشــناس فنــی ،دارای بیــش از 4
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای
نظارتی و امنیتی

مدیرکنتـرل کیفیت
امینفتحـی

طــراح ســخت افــزار ،دارای 10
ســال ســابقه طراحــی ،دارای مــدرک
کارشناســی الکترونیــک

دایره حقوقـی
مصطفیشریفیان
وکیــل پایــه یــک دادگســتری و مشــاور
حقو قی

واحد طراحی صنعتـی
حساماسالمـی

مدیــر تولیــد و طــراح اصلــی ســخت
افزارهــای تجهیــزات تولیــدی ،دارای
مــدرک کاردانــی الکترونیــک

امینفتحـی

طــراح ســخت افــزار ،دارای  9ســال
ســابقه طراحــی ،دارای مدرک کارشناســی
الکترونیــک

واحد طراحـی
لیالیـازرلو

طــراح ارشــد گرافیــک ،دارای بیــش
از  11ســال ســابقه طراحــی تخصصــی
تبلیغا تـی

امیـرسهنـدی

کارشــناس ســخت افــزار و کارشــناس
ارشــد امنیــت وب دارای بیــش از 8
ســال ســابقه فعالیت در زمینــه دیجیتال
مارکتینــک و امنیــت تحــت وب

خدمات پس از فروش
امینفتحـی

طــراح ســخت افــزار ،دارای  9ســال
ســابقه طراحی ،دارای مدرک کارشناســی
الکترونیــک

کیمیـاخلـجی

احسانحامدی

مســئول خدمــات پــس از فــروش،
دارای  4ســال ســابقه ارتبــاط بــا

کارشــناس الکترونیــک ،دارای  3ســال
ســابقه عیــب یابــی و تعمیــر لــوازم
الکترونیکــی و مونتــاژ

مشــتر ی CRM
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واحد تولیـد
اشکانکاشانی

عمادآبنیکی

محمدجوادقربانی

کارشــناس تولیــد ،دارای  3ســال
ســابقه در زمینــه مونتــاژ و الکترونیــک

کارشــناس تولیــد ،دارای  3ســال
ســابقه در زمینــه تســت و عیــب یابــی
محصــوالت الکترونیــک

کارشــناس شــبکه ،دارای  1ســال
ســابقه در زمینــه مونتــاژ و الکترونیک

محمدپرهیزکاری

مجتبیآزادنیـا

سیناخسرودوست

کارشــناس الکترونیــک ،دارای 3ســال
ســابقه در زمینــه کنتــرل کیفیــت و
تعمیــرات بردهــای الکترونیکــی

کارشــناس الکترونیــک ،دارای  3ســال
ســابقه در زمینــه تعمیــرات بردهــای
الکترونیکــی

واحد حسـابدا ری
مهردادمیانجی

حســابدار ارشــد ،دارای  7ســال
ســابقه در زمینــه امــور مالــی ،مالیاتــی،
بیمــه و...
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پرینازمحمودی

حســابدار ،دارای  3ســال ســابقه
حســا بد ا ر ی

کارشــناس تولیــد ،دارای  3ســال
ســابقه در زمینــه مونتــاژ ،تعمیــرات

الکترونیــک و SMD

اداراتوسازمانها
1 .1سازمان امور مالیاتی کل کشور
2 .2اداره بهزیستی تهران
3 .3ســازمان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات تهــران
4 .4اداره ثبــت احــوال شهرســتان
موســیان ایــام
5 .5اداره ثبــت احــوال شهرســتان
آبدانــان ایــام
6 .6اداره ثبــت احــوال شهرســتان
ایــوان ایــام
7 .7اداره ثبــت احــوال شهرســتان
دره شــهر ایــام
8 .8اداره ثبــت احــوال شهرســتان
بــدره ایــام
9 .9اداره کل و شهرســازی اســتان
سیســتان و بلوچســتان
1010اداره کل و شهرســازی زاهــدان
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1111اداره کل امــور مالیاتــی زاهــدان
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1212اداره راه و شهرســازی زهــک
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1313اداره راه و شهرســازی زابــل
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1414اداره امــور مالیاتــی شــهر زابــل
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1515اداره راه و شهرســازی هیرمنــد
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1616اداره راه و شهرســازی خــاش
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1717اداره راه و شهرســازی ســراوان
اســتان سیســتان و بلوچســتان
1818اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
اســتان کردســتان
1919اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
دهــگالن اســتان کردســتان
2020اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
مریــوان اســتان کردســتان
2121اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
کامیــاران اســتان کردســتان
2222اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
ســروآباد اســتان کردســتان
2323اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
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قــروه اســتان کردســتان
2424اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
ســنندج اســتان کردســتان
2525اداره میــراث فرهنگــی اســتان
کردســتان
2626اداره دارایــی و امــور مالیاتــی
بیجــار اســتان کردســتان
2727اداره مالیــات و ارزش افــزوده
کل کشــور
2828اداره کل ارتباطــات و فنــاوری
اســتان کردســتان
2929اداره گمــرک اســتان چهارمحــال
و بختیــاری
3030اداره كل امــور مالياتــي اســتان
چهارمحــال و بختیــاری
3131اداره مركــزي اداره آب و فاضاب
روســتايي شــهرکرد اســتان
چهارمحــال و بختیــاری
3232اداره تاميــن اجتماعــي شــعبه
شــلمزار اســتان چهــار محــال و
بختيــاري
3333اداره راه و شهرســازی
شهرســتان فســا اســتان فــارس
3434اداره راه و شهرسازی شهرستان
بوانــات ســتان فارس
3535اداره راه و شهرســازی
شهرســتان داراب ســتان فــارس
3636اداره راه و شهرســازی
شهرســتانشــیرازســتانفــارس
3737اداره راه وشهرســازی ســیرجان
اســتان کرمــان
3838اداره راه وشهرســازی رفســنجان
اســتان کرمــان
3939اداره راه وشهرســازی زرنــد
اســتان کرمــان
4040اداره راه وشهرســازی بــم
اســتان کرمــان
4141اداره راه وشهرســازی کوهبنــان
اســتان کرمــان
4242اداره کل راه وشهرســازی
اســتان کرمــان
4343اداره آب و فاضــاب اســتان
کرمــان
4444اداره کل زنــدان هــای اســتان
کرمــان
4545اداره کل زندان های بجنورد
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4646اداره کل زنــدان هــای اســتان
یــزد
4747اداره کل زنــدان هــای اســتان
قــم
4848اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی
کرمــان
4949اداره کل نوســازی مــدارس
اســتان کرمــان
5050اداره پســت کرمــان اســتان
کر مــا ن
5151اداره آمــوزش و پــرورش
شهرســتان بردســیر اســتان
کر مــا ن
5252ســازمان مدیریــت و برنامــه
ریــزی اســتان کرمــان
5353سازمان بهزیستی شیراز
5454سازمان مالیاتی شهر تهران
5555ســازمان همیــاری شــهرداری
هــای اســتان خراســان رضــوی
5656اداره ثبــت احــوال شهرســتان
خاتــم اســتان یــزد
5757اداره کل زندانهای استان یزد
5858اداره تعــاون روســتایی اســتان
یــزد
5959ســازمان اقتصــاد اســامی شــعبه
یــزد
6060اداره ثبــت اســناد گــرگان
اســتان گلســتان
6161اداره غلــه گــرگان اســتان
گلســتا ن
6262ســازمان دیــوان محاســبات
اســتان گلســتان
6363ســازمان تامیــن اجتماعــی
شهرســتان کیــار شــهرکرد
6464اداره کل دارایــی و اقتصــاد
اســتان چهــار محــال و بختیــاری
6565ســازمان جهــاد کشــاورزی
شهرســتان گــرگان اســتان
گلســتا ن
6666اداره آب و فاضــاب اســتان
منظقــهگمیشــاناســتانگلســتان
6767اداره صنعــت و معــدن آمــل
اســتان مازنــدران
6868اداره بازرگانــی آمــل اســتان
مازنــدران
6969اداره صنعــت و معــدن آمــل

اســتان مازنــدران
7070اداره بهزیســتی رودســر اســتان
گیــان
7171ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
کرمانشاه
7272ســازمان معاونــت غــذا و دارو
اســتان کرمانشــاه
 7373اداره بازســازی اســتان
کردســتان مقــرر در ثــاث
با با جا نــی
7474اداره آب و فاضــاب مشــهد
اســتان خراســان رضــوی
7575ســاختمان حــزب مدیریت مشــهد
اســتان خراســان رضوی
7676اداره فنــی و حرفــه ای اســتان
ســمنان
7777اداره گاز استان قم
7878اداره فنــاوری اطالعــات یاســوج
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
7979اداره کل دامپزشــکی اســتان
مرکــزی
8080اداره اطالعــات شهرســتان
شــوش اســتان خوزســتان
8181اداره آب و فاضالب فیض آباد
178282پســت توزیــع بــرق اســتان
تهــران
8383پایــگاه شــکاری شــهید لشــگری
تهــران
8484پایگاه شکاری دزفول
8585سازمان امور مالیاتی کل کشور
8686شــرکت گاز اســتان خراســان
شــما لی
8787سازمان تامین اجتماعی درفول
8888ســازمان تامیــن اجتماعــی
ر ا مهر مــز
8989سازمان تامین اجتماعی آبادان
9090سازمان تامین اجتماعی امیدیه
9191توزیع نیروی برق اهواز
9292اداره راه و ســاختمان اســتان
فــارس فــاز1و2و3
9393اداره بهزیســتی مرکــزی اســتان
فــارس فــاز 1و2
9494اداره میــراث میــراث فرهنگــی
اســتان گلســتان
9595اداره میــراث فرهنگــی گنبــد
کاووس اســتان گلســتان

9696اداره ثبــت بندرگــز اســتان
گلســتا ن
9797اداره ثبــت گمیشــان اســتان
گلســتا ن
9898اداره کل ثبــت اســناد و امــاک
اســتان گلســتان
9999اداره ثبــت اســناد اســتان
خو ز ســتا ن
10100اداره بهزیســتی اســتان
خو ز ســتا ن
10101اداره امــور مالیاتــی اســتان
خو ز ســتا ن
10102اداره کل میــراث فرهنگــی
اســتان لرســتان
10103اداره صنعت و معدن استان
لرســتان
10104اداره کل هواشناسی استان
لرســتان
10105اداره ورزش جوانــان
اســتان خراســان رضــوی
10106اداره بیمه دانا مشهد
10107اداره مدیریــت طــرح و
اجــرای خانــه ســازی تهــران
10108اداره مدیریــت طــرح و
اجــرای خانــه ســازی مشــهد
10109ســازمان تامیــن اجتماعــی
اســتان تهــران
11110اداره کل درمــان اســتان
تهــران (بیمارســتان شــریعت
رضــوی) زیــر ســاخت تهــران
11111اداره کل راهــداری و حمــل و
نقــل جــاده خراســان رضوی
 1511112پســت بــرق منطقــه
خر ا ســا ن
11113اداره تامیــن اجتماعــی بنــدر
دیــر بوشــهر
11114اداره اســتانداری اســتان
خوزســتان
11115اداره کل بهزیســتی اســتان
گلســتان
11116اداره غلــه اســتان گلســتان
(مراکــز غلــه)

کارخانه جـات

1 .1کارخانــه لولــه و پروفیــل یــاران

المهــدی اســتان تهــران
2 .2کارخانجــات ســبحان دارو اســتان
تهــران
3 .3کارخانجــات بســتی و لبنیــات
شــاد اســتان تهــران
4 .4کارخانــه پلــی اســتیل خرمدشــت
بومهــن اســتان تهــران
5 .5کارخانــه شــیرآالت راســان
اســتان تهــران
6 .6کارخانــه قوطــی ســازی متیــن
پرنــد اســتان تهــران
7 .7کارخانجــات پــارس کار هشــتگرد
اســتان البــرز
8 .8کارخانجــات ظــروف یکبــار مصرف
ســتاره یزد
9 .9کارخانجــات ریســندگی ســیمین
تــاب اســتان یــزد
1010کارخانجــات ریســندگی ریــس
تاپــس اســتان یــزد
1111کارخانجــات ریســندگی حریــر
بافــت
1212کارخانــه ســنگبری یزدبافــت
اســتان یــزد
1313کارخانــه تولیــد فــوم دژســازه
اســتان یــز د
1414کارخانجــات تولیــد مــواد غذایــی
آریــا اســتان یــزد
1515کارخانجــات بســتی و لبنیــات
شــاد اســتان یــزد
1616کارخانــه کاشــی مــدرن ســرامیک
اســتان یــزد
1717کارخانــه تولیــد قنــد و نبــات
افضلــی ابتــدای شــهرک صنعتــی
تفــت اســتان یــزد
1818کارخانجــات ســاالری محــات
اســتان مرکــزی
1919کارخانــه سنگســتان محــات
اســتان مرکــزی
2020کارخانــه آلومینیــوم ایــران اراک
اســتان مرکــزی
2121مجموعــه کارخانجــات ســاالر
ســنگســاالری(اســتانمرکــزی)
2222کارخانــه ســنگبری گســترش
اســتان مرکــزی
2323کارخانــه ســنگبری مهــر آریــا
اســتان مرکــزی
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2424کارخانــه ســنگبری ســعید(عباس
عــرب) اســتان مرکــزی
2525کارخانــه ســبحان دارو رشــت
اســتان گیــان
2626کارگاه مجتمــع تجــاری آدینــه
رشــت اســتان گیــان
2727کارخانــه هــای شــاليکوبي دابــو
اســتان مازنــدران
2828کارخانــه لبنیــات پاکســار ســاری
اســتان مازنــدران
2929کارخانــه فوالد طبرســتان اســتان
مازندران
3030کارخانــه آرد خــزر خوشــه امیرکال
اســتان مازندران
3131کارخانــه پالســتیک طبرســتان
اســتان مازنــدران
3232کارخانــه تولیــد شــن و ماســه
ســاری اســتان مازنــدران
3333کارخانــه توســعه نصــر شــمال
غــرب (اکســیژن نصــر) اســتان
اردبیــل
3434کارخانــه بوجــاری و بســته بنــدی
حاتمــی اســتان اردبیــل
3535کارخانــه پایــا بتــن طــا اســتان
اردبیــل
3636کارخانــه بســته بنــدی محصــوالت
نارونــه اســتان اردبیــل
3737کارخانــه نویــن پالســت پارســیان
اســتان اردبیــل
 3838کارخانــه ســوله ســازان و حدیــد
کاران کرمــان اســتان کرمــان
3939کارخانجــات کاشــی فخــار
رفســنجان اســتان کرمــان
4040کارخانجــات کاشــی برلیــان
رفســنجان اســتان کرمــان
4141کارخانجــات نــورد فــوالد ســدید
ماهــان اســتان کرمــان
4242کارخانجــات شــکوفا صنعــت پویــا
اســتان کرمــان
4343کارخانجــات کرمــان پالســتیک
اســتان کرمــان
4444کاخانجــات لبنیــات لبنیتــو اســتان
کر ما ن
4545کارخانجــات لبنیــات هامــون
اســتان کرمــان
4646کارخانجــات کاشــی دریــن ســرام
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اســتان کرمــان
4747کارخانجــات فیبرنــوری ولــی عصر
اســتان کرمان
4848کارخانجــات نــورد جهــان فــوالد
ســیرجان اســتان کرمــان
4949کارخانجــات خودروســازی کرمــان
موتــور اســتان کرمــان
5050کارخانــه تولیــد هیوندایــی
کارخانجــات کرمــان موتــور
اســتان کرمــان
خودروســازی
5151کارخانجــات
کارمانیــا خــودرو ( )BYDاســتان
کر مــا ن
5252کارخانجــات قطعــات خودرویــی
مهــر اســتان کرمــان
5353کارخانجــات الســتیک بــارز
اســتان کرمــان
5454کارخانجــات رنــگ ولعــاب لوتــوس
اســتان کرمــان
5555کارخانــه راه ســازی و آســفالت
جاللــیدوکوهــکاســتانفــارس
5656کارخانــه ســنگ شــکن کنــار
کوهــک اســتان فــارس
5757کارخانــه ســنگ شــکن مــرادی
اســتان فــارس
5858کارخانــه تولیــد بتــن _مبیــن بتــن
فا ر س
5959کارخانــه بــزرگ پــارس کاغــذ
زرقــان اســتان فــارس
6060کارخانــه تولیــدی گالــری فــرش
حجــازی اســتان فــارس
6161کارخانــه بــزرگ پــارس چســب
زرقــان اســتان فــارس
6262کارخانــه تــک چیــن بهــاران
ســپیدان اســتان فــارس
6363کارخانــه رب گوجــه ســجادیان
مرودشــت اســتان فــارس
6464کارخانــه لولــه پلــی اتیلــن
منصــورزاده اســتان ایــام
6565کارخانــه دانــه مرغــی زاگــرس
اســتان ایــام

6666مدیریــت آمــوزش و پــرورش
ســراوان اســتان سیســتان و
بلو چســتا ن

6767فــرودگاه اســتان سیســتان و
بلو چســتا ن

رزومه شرکت کاوش داده پردازان  /بهار 98

6868کارخانــه فــوالد و لولــه اســفراین
اســتان خراســان شــمالی
6969کارخانــه قنــد جویــن اســتان
خراســان رضــوی
7070کارخانه مارال کردستان
7171کارخانجــات چــدن ســازان
ا صفهــا ن
آردســازان
7272کارخانــه
شهرکرداســتان چهارمحــال و
بختیــا ر ی
7373کارخانــه پپســی اســتان اربیــل
عــراق
7474کارخانــه گرنــد اســتان اربیــل
عــراق
7575کارخانــه شــهیان اســتان اربیــل
عــراق
7676کارخانه طالی سفید گنبد
7777کارخانــه داروســازی درســا دارو
تهــران
7878کارخانه بزرگ درسا شیراز

شــرکتهــا

1 .1شرکت پتیاک تهران
2 .2شرکت شکالت باراکا تهران
3 .3شرکت صبانت تهران
4 .4شــرکت نویــن گــذاره مطلــق
تهــران
5 .5شــرکت تجهیــزات پزشــکی
پیشــرفته تهــران
6 .6شــرکت فرامکــو ،تولیــد کننــده
تجهیــزات آشــپزخانه تهــران
7 .7شــرکت کیــان شــکالت کیمیــا
(پارمیدا)تهــران
8 .8شرکت فوالد تهران
9 .9شــرکت کنتــرل انــرژی ایــران
تهــران
1010شــرکت صنایــع معدنــی شــهاب
ســنگ تهــران
1111شــرکت ســفیر ارتباطــات اطهــر
تهــران
1212شرکت پارس کار تهران
1313شرکت پخش رازی تهران
1414شــرکت نداگســتر اندیشــه
تهــر ا ن
1515شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللی

جهــاد هنــر تهران
1616شرکت طراح نگار تهران
1717شرکت سیناژن تهران
1818شــرکت تاریر(دفتــر مرکــزی
تهــران)
1919شــرکت فــوالد پرشــین امیــر
کــرج
2020شــرکت ســاختمانی متعلــق بــه
بانــک تجــارت ورامیــن
2121شــرکت ذوب و نــورد فــوالد
زرفام(شــهرک فــوالد یــزد)
2222شــرکت آریــا مولیبــدن کســری
اســتان یــزد
2323شــرکت تالشــگران مــواد معدنــی
یــزد
2424شــرکت ســیم و کابــل ســتاره
یــزد
2525شــرکت پــارس مــداد اســتان
یــزد
هــای
فــرآورده
2626شــرکت
پتروشــیمی پتــرو آذر آســیا
اســتان یــزد
 2727شــرکت مــس فلــز رنگیــن
اســتان یــزد
2828شــرکت ســبزینه مــارال اســتان
یــزد
2929شرکت مادایران یزد
هــای
فــرآورده
3030شــرکت
پتر و شــیمی
3131اکســیر ســازان ایســاتیس
اســتان یــزد
3232شــرکت معــدن جویــان فــارس
اســتان یــز د
3333شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان
ســپاه الغدیــر اســتان یــزد
3434شــرکت ارتباطــات گنبــد کبــود
اســتان یــز د
3535شرکت پروفیل یزد
3636شرکت فوالد حدید گستر یزد
3737شــرکت راه ســازی و عمــران
ایــران اســتان یــزد
3838شرکت پارس استیل یزد
3939شــرکت ســیم و کابــل ســتاره
یــزد
4040شــرکت قنــد و نبــات افضلــی
یــزد

4141شرکت پارس استیل یزد
هــای
فــرآورده
4242شــرکت
پتروشــیمیپــارسپارافیــنیــزد
4343شــرکت صنعتــی ومعدنــی کلــوار
مــس اســتان کرمــان
4444شــرکت راهســازی راه بانــد
کویــر اســتان کرمــان
4545شــرکت بازرگانــی خاورمیانــه
کرمــان
4646شــرکت بازرگانــی و صادراتــی
خشــکبار زمــرد کرمــان
4747شــرکت کرمــان رفیــع اســتان
کرمــان
4848شرکت طالی سبز کرمان
4949شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
اســتان کرمــان
5050شــرکت ســرمایه گــذاری مــس
ایــران اســتان کرمــان
5151شــرکت فرومولیبــدن خاتــون
آبــاد اســتان کرمــان
5252شــرکت تاریر(معــدن ســنگ جــال
آبــاد) اســتان کرمــان
5353شــرکت تاریر(معــدن ســنگ
آهــن شــماره  2گل گهــر
کرمــان
سیرجان)اســتان
5454شــرکت آریــن تختــه رشــت
اســتان گیــان
5555شــرکت لبنیاتــی هــرکا اســتان
مازنــدران
اســتان
زامیــاد
5656شــرکت
ما ز نــد ر ا ن
5757شــرکت مــدرن سیســتم البــرز
اســتان مازنــدران
5858شرکت نادي استان مازندران
5959شــرکت آســفالت ســازی آمــل
اســتان مازنــدران
6060شــرکت آفتــاب آســیا اســتان
مازنــدران
6161شــرکت چســب رزیــن آفتــاب
شــمال اســتان مازنــدران
6262شــرکت کیــان البــرز زریــن
اســتان مرکــزی
6363شــرکت کیمیــا گــران امــروز
اســتان مرکــزی
6464شــرکت آذرآب اراک اســتان
مرکــزی

6565شــرکت پخــش فــراورده هــای
نفتــی منطقــه اصفهــان
6666شرکت پارس فریم اصفهان
6767شــرکت پخــش فــراورده هــای
نفتــی اصفهــان N.I.O.P.D.C
6868شرکت هفتصد استان فارس
6969شرکت پانل استان فارس
7070شــرکت گاز منطقــه  5عملیاتــی
فــارس
7171شــرکت مهتــاب رو طهــران
اســتان فــارس
7272شــرکت راه ســازی و ســاختمانی
هفتصــد اســتان فــارس
7373شــرکت تولیــدی و رنگســازی
علیپوریــان اســتان فــارس
7474شــرکت ســایپا دیــزل المــرد
اســتان فــارس
7575شــرکت بــزرگ نیــرو ترانــس
شــیراز اســتان فــارس
7676شــرکت تعاونــی کامیــون داران
خــوی اســتان آذربایجــان غربــی
7777شــرکت آنــا آروم علــم آور
اســتان آذربایجــان غربــی
7878شــرکت ثمیــن سازگســتر
ا ر د بیــل
7979شرکت کیان مرغ آبیک قزوین
8080شــرکت دانــه و علوفــه شــرق
اســتان خراســان
8181شــرکت عمران و مســکن ســازان
خراســان جنوبی
8282شــرکت پــارس فــوالد ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
8383شــرکت برکــت جویــن اســتان
خراســان رضــوی
8484شــرکت کابــل خــودرو اســتان
خراســا ن
8585شرکت مبنا شعبه بندر امام
8686شــرکت مرســدس بنــز اســتان
اربیــل کشــور عــراق
8787شــرکت جیبــال (توزیــع کننــده
محصــوالت سامسونگ)اســتان
اربیــل کشــور عــراق
8888شــرکت نفــت اســتان اربیــل
کشــور عــراق
8989شــرکت متیــن اکســپرس اســتان
اربیــل کشــور عــراق
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9090شــرکت ارتباطــات زیــر ســاخت
ســبزوار
9191شــرکت فنــاوران شــبکه هیرکان
گرگان
9292شــرکت آب و فاضــاب خراســان
رضــوی
9393شرکت گاز خراسان شمالی
9494شرکت گاز مشهد
9595شرکت گاز سرخس
9696شرکت گاز استان خوزستان

بیمـارستـانها

1 .1بیمارســتان بعثــت نیــروی
هوایــی اســتان تهــران
2 .2بیمارستان رسول اکرم تهران
3 .3بیمارستان مفتح تهران
4 .4بیمارســتان شــهید گــودرز شــهر
پرنــد اســتان تهــران
5 .5پلــی کلینیــک شــهید بهشــتی
تامیــن اجتماعــی تهــران
6 .6پلــی کلینیــک حصــارک تامیــن
اجتماعــی تهــران
7 .7بانک چشم تهران
8 .8بیمارســتان درمانگــران نویــن
شــهرکرد اســتان چهارمحــال و
بختیــا ر ی
9 .9بیمارســتان پارســیان شــهرکرد
اســتان چهارمحــال و بختیــاری
1010كلينيــك تخصصــي و فــوق
تخصصــي رازي شــهرکرد اســتان
چهارمحــال و بختیــاری
1111بیمارســتان حضــرت علــی اصغــر
اصفهــان
1212بیمارســتان تخصصــی پشــم
فیــض اصفهــان
1313بيمارســتان امــام خمينــي
شهرســتاننميــناســتاناردبیــل
1414بیمارســتان حشــمتیه ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
1515بیمارســتان امــداد ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
1616بیمارســتان واســعی ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
1717بیمارســتان نقــاب ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
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1818بیمارســتان مبینــی ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
1919بیمارســتان جغتــای اســتان
خراســان رضــوی
2020بیمارســتان داورزن اســتان
خراســان رضــوی
2121بیمارســتان هــا و مراکــز
بهداشــت شهرســتان بهبهــان
اســتان خوزســتان
2222بیمارســتان هــا و مراکــز
بهداشــت شهرســتان هفتــکل
اســتان خوزســتان
2323بیمارســتان هــا و مراکــز
بهداشــت شهرســتان آغاجــری
اســتان خوزســتان
2424بیمارســتان هــا و کلیــه درمانــگاه
هــای شهرســتان شوشــتر اســتان
خوزســتان
2525شــبکه بهداشــت بهبهــان اســتان
خوزســتان
2626شــبکه بهداشــت و درمــان
اســتان خوزســتان
2727شــبکه بهداشــت کارون اهــواز
اســتان خوزســتان
2828مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعی
اســتان خوزستان
2929مجتمــع پزشــکی اکســین اهــواز
اســتان خوزســتان
3030بیمارســتان دیوانــدره اســتان
کردســتا ن
3131بیمارســتان دهــگالن اســتان
کر د ســتا ن
3232بیمارســتان ســقز اســتان
کر د ســتا ن
3333بیمارســتان مریــوان اســتان
کر د ســتا ن
3434بیمارســتان کامیــاران اســتان
کردســتان
3535بیمارســتان ســروآباد اســتان
کردســتان
3636بیمارســتان بعثــت ســنندج
اســتان کردســتان
3737شــبکه بهداشــت دیوانــدره
کر د ســتا ن
3838بیمارستان امام رضا کرمانشاه
3939بیمارســتان طالقانــی شهرســتان

رزومه شرکت کاوش داده پردازان  /بهار 98

صحنــه اســتان کرمانشــاه
4040بیمارســتان دکتــر معــاون صحنــه
اســتان کرمانشــاه
4141بیمارستان مهرگان کرمان
4242بیمارســتان حکیــم مــس
سرچشــمه اســتان کرمــان
4343بیمارســتان جــواد االئمــه اســتان
کرمــان
4444بیمارســتان مــرادی رفســنجان
اســتان کرمــان
4545بیمارســتان تخصصــی درمــان
نابــارورینجمیــهاســتانکرمــان
4646مجتمــع آزمایشــگاهی دکتــر وطن
خــواه جیرفــت اســتان کرمان
4747مجتمــع آزمایشــگاهی دکتــر
میرشــکاری کرمــان
4848مجتمــع آزمایشــگاهی ســپهر
کرمــان
4949مجتمع پزشکان مادر کرمان
5050آزمایشــگاه بیمارســتان مهــرگان
کرمــان
5151بیمارســتان شــفا الهیجــان
اســتان گیــان
5252بیمارســتان میــاد الهیجــان
اســتان گیــان
5353معاونــت درمــان پزشــکی
ما ز نــد ر ا ن
5454بیمارســتان شــهید بهشــتی بابــل
اســتان مازنــدران
5555بیمارستان موقوفه گودرز یزد
5656بیمارستان مرتاض یزد
5757مرکــز پرتــو درمانــی بیمارســتان
افشــار اســتان یــزد
5858بیمارســتان پایــگاه هوایــی
شــهید دوران اســتان فــارس
5959کلینیــک دندانپزشــکی جــم
شــیراز اســتان فــارس
6060بیمارستان بقیه اهلل تهران
6161بیمارستان مادر رامهرمز
6262بیمارســتان ابــاذر کــودکان
ا هــو ا ز
6363بیمارســتان بــزرگ کــودکان
ابــوذر اهــواز
6464بیمارســتان ســوانح طالقانــی
مشــهد
6565بیمارستان رسول اکرم مشهد

6666بیمارســتان قمــر بنــی هاشــم
مشــهد
6767بیمارســتان شــهید لواســانی
مشــهد
6868درمانگاه طبس
6969بیمارســتان شــهید دکتــر لبافــی
نــژاد تهــران
7070بیمارستان اسالمشهر
7171بیمارستان شهریار
7272بیمارســتان مهدیــه دانشــگاه
ایــران مشــهد
7373بیمارســتان حضــرت فاطمــه نجــف
آبــاد اصفهــان
7474درمانگاه امام رضا شهرکرد
7575درمانگاه شهید حیدری مشهد
7676معاونــت درمــان اســتان
خو ز ســتا ن
7777بهداشــت شــماره  ۵علــوم
پز شــکی
7878درمانگاه شهید حیدری مشهد
7979شــبکه بهداشــت اســتان
خو ز ســتا ن

اســتانداریهــا،
فرمانــداریها،
شــهرداریهــاو
دهیاری
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1اســتانداری بجنــورد اســتان
خراســان شــما لــی
2فرمانداری ایالم
3فرمانــداری ســیروان اســتان
ایــام
4فرمانداری بدره استان ایالم
5فرمانــداری دره شــهر اســتان
ایــام
6فرمانــداری اســفراین اســتان
خراســان شــمالی
7فرمانــداری شهرســتان لنگــرود
اســتان گیــان
8فرمانــداری شهرســتان رودســر
اســتان گیــان

9 .9فرمانــداری رضوانشــهر اســتان
گیــان
1010فرمانــداری شهرســتان شــوش
اســتان خوزســتان
1111فرمانــداری شهرســتان کازرون
اســتان فــارس
1212شهرداری اصفهان (انبار)
1313شــهرداری اصفهــان (باشــگاه
شــماره )2
1414شــهرداری اصفهــان (ســاختمان
خدمــات شــهری قمــر)
1515شهرداری استان اردبیل
1616شهرداری ناحیه  2تهران
1717شــهرداری اســفراین اســتان
خراســان شــما لــی
1818شــهرداری منطقــه  3اهــواز
اســتان خوزســتان
1919شهرداری جم استان بوشهر
2020شهرداری مرکزی کرمان
2121شهرداری منطقه 2کرمان
2222شهرداری شوش
2323بخشــداری مرکــزی بــم اســتان
کرمــان
2424بخشــداری پــره ســر اســتان
گیــا ن
2525دهیــاری هــای دابــو دشــت آمــل
اســتان مازنــدران
2626دهیــاری محمودآبــاد اســتان
مازنــدران
2727دهیــاری هــراز پــی آمــل اســتان
مازنــدران
2828دهیــاری هــای ليتکــوه اســتان
مازنــدران
2929دهیــاری هــای ســرخرود اســتان
مازنــدران
3030دهیاری آمل استان مازندران
3131شهرداری مرکزی سنندج
3232فرمانداری نور آباد ممسنی
3333فرمانداری خنج استان فارس
3434فرمانــداری مــراوه تپــه اســتان
گلســتان

دانشــگاههــا،
مؤسسات

آمــوزشعالــیو
مدارس
1 .1دانشکده نفت تهران
2 .2دانشگاه تبریز
3 .3دانشــکده علــوم پزشــکی
ا صفهــا ن
4 .4دانشــگاه پیــام نــور نجــف آبــاد
اصفهــا ن
5 .5جهاد دانشگاهی اصفهان
6 .6دانشگاه صنعتی اصفهان
7 .7دانشگاه علوم پزشکی مشهد
8 .8دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی
9 .9دانشگاه فردوسی مشهد
1010جهــاد دانشــگاهی خمینــی شــهر
اســتان اصفهــان
1111موسســه آمــوزش عالــی جهــاد
دانشــگاهی اصفهــان
1212دانشــگاه پیــام نــور ســنندج
اســتان کردســتان
1313دانشــگاه پیــام نــور قروه اســتان
کردستان
1414دانشــگاه پیــام نــور مریــوان
اســتان کردســتان
1515دانشــگاه علمــی کاربــردی
پارســیان ایــام
1616دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و
تحقیقــات ایــام
1717سازمان فنی حرفه ای ایالم
1818ســازمان فنــی حرفــه ای واحــد
یــک خواهــران ایــام
1919ســازمان فنــی حرفــه ای ســتاد
مرکــزی ایــام
2020دانشگاه آزاد ایالم
2121دانشــکده علــوم پزشــکی
اســفراین خراســان شــمالی
2222دانشــگاه حکیــم ســبزواری
اســتان خراســان رضــوی
2323دانشــگاه آزاد اســامی ســبزوار
اســتان خراســان رضــوی
2424دانشــگاه فنــی امــام خمینــی
ســبزواراســتانخراســانرضــوی
2525مــدارس ابتدایــی ســما ســبزوار
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اســتان خراســان رضــوی
2626دانشــگاه آزاد دامغــان اســتان
ســمنا ن
2727دانشــگاه دامغــان اســتان
ســمنا ن
2828مرکــز فنــی حرفــه ای واحــد
خواهــران گرمســار اســتان
ســمنا ن
2929دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
میبــد اســتان یــزد
3030دانشــگاه آزاد واحــد علــوم و
تحقیقــات اســتان یــزد
3131دانشگاه یزد
3232حوزه علمیه خان یزد
3333مدرســه علمیــه حضــرت خدیجــه
مشــهد
3434مدرســه و حــوزه علمیــه مصلــی
یــزد
3535مدرســه علمیــه جــواد االئمــه
مشــهد
3636مدرســه علمیــه امــام صــادق
مشــهد
3737حوزه علمیه مشهد
3838ســاختمان قــرآن و عتــرت حــوزه
علمیــه مشــهد
3939دانشــکده علــوم توانبخشــی
اهــواز اســتان خوزســتان
4040دانشگاه آزاد قم
4141دانشگاه علوم پزشکی سنندج
4242دانشــگاه علــوم پزشــکی
کر د ســتا ن
4343دانشــکده خلبانــی هواپیمایــی
ماهــان
4444دانشــکده علــوم پزشــکی
بیمارســتان افضلــی پــور اســتان
کرمــان
4545دانشــگاه علــوم پزشــکی
ر ا مهر مــز
4646دانشــگاه علــوم پزشــکی
رفســنجان اســتان کرمــان
4747دانشــگاه علــوم پزشــکی بافــت
اســتان کرمــان
4848دانشگاه غیر انتفاعی کرمان
4949دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
کرمانشــاه
5050دانشــگاه هنــر و معمــاری
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کر ما نشــا ه
5151دانشــگاه فرهنــگ و هنــر
کر ما نشــا ه
5252دانشــگاه علــوم پزشــکی
کر ما نشــا ه
5353معاونــت دانشــجویی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمانشــاه
5454دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
بندرانزلــی اســتان گیــان
5555دانشــگاه پیــام نــور الهیجــان
اســتان گیــان
5656دانشگاه سراسری گیالن
5757دانشگاه صنعتی شیراز
5858دانشگاه هنر شیراز
5959داشــگاه پیــام نــور مرودشــت
اســتان فــارس
6060داشــگاه پیــام نــور شــیراز
اســتان فــارس
6161داشــگاه پیــام نــور فســا اســتان
فــارس
6262داشــگاه پیــام نــور داراب اســتان
فارس
6363دبیرســتان هاشــمی شهرســتان
کازرون اســتان فــارس
6464دانشگاه آزاد اراک
6565دانشــگاه آزاد واحــد مهاجــران
اســتان مرکــزی
6666دانشــگاه علمــی و کاربــردی
صنایــع دســتی اســتان مرکــزی
6767دانشــگاه علــوم فنــون دریــای
خر مشــهر
6868دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل
اســتان مازنــدران
6969دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7070دانشگاه علوم پزشکی ایران
7171دانشگاه علوم پزشکی تبریز
7272دانشگاه سناباد گلبهار
7373دانشگاه پیام نور جهرم
7474دانشگاه صنعتی شیراز
7575دانشگاه (حراست) شیراز
7676دانشگاه استان گلستان
7777دانشگاه علوم پزشکی گرگان
7878دانشــگاه علــوم پزشــکی
خو ز ســتا ن
7979دانشــکده پزشــکی شــهید
بهشــتی مشــهد
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8080دانشگاه بجنورد
8181دانشگاه فردوسی مشهد
8282دانشگاه علمی کاربردی مشهد
8383دانشــگاه پیــام نــور واحــد
حکیمیــه تهــران
8484دانشــگاه علــوم پزشــکی
شهرســتان ایرانشــهر سیســتان
و بلوچســتان

بـانکهــاو
موسساتمالـی

1 .1بانک آینده تهران
2 .2بانک ملی تهران
3 .3پســت بانــک شــعبه فردوســی
تهــران
4 .4پســت بانــک  -ســاختمان عرفــان
تهــران
5 .5پســت بانــک کارگــر شــمالي
تهــر ا ن
6 .6پســت بانــک آيــت اهلل کاشــاني
تهــران
7 .7پســت بانــک خيابــان مطهــري
تهــران ســاختمان مديــر عامــل
8 .8پســت بانــک ســاختمان آمــوزش
تهــران
 9 .9پســت بانــک ســاختمان ســکه
تهــران
1010پســت بانــک ســاختمان ميــرزاي
شــيرازي تهــران
1111پست بانک ستارخان تهران
1212پســت بانــک شــعبه ايــران
خــودرو تهــران
1313پســت بانــک شــعبه ســعادت آبــاد
تهران
1414پســت بانــک شــعبه فردوســي
تهــران
1515پست بانک ونک تهران
1616صنــدوق قــرض الحســنه
ورامیــن
حیدریهــا
1717پســت بانــک تمــام شــعب
خراســان جنوبــی
1818بانــک آینــده بیرجنــد اســتان
خراســان جنوبــی
1919پســت بانــک هــای خــاش اســتان

سیســتان و بلوچســتان
2020پســت بانــک هــای ایرانشــهر
اســتان سیســتان و بلوچســتان
2121بانک قوامین استان خراسان
2222موسســه مالــی اعتبــاری ثامــن
الحجــج زاهــدان
2323موسســه قــرض الحســنه امــام
صــادق شــهر کیــان اســتان
چهارمحــال و بختیــاری
2424پســت بانــک مرکــزی ســنندج
اســتان کردســتان
2525پســت بانــک بانــه اســتان
کر د ســتا ن
2626پســت بانــک دیــوان دره اســتان
کردســتان
2727پســت بانــک ســقز اســتان
کر د ســتا ن
2828پســت بانــک بیجــار اســتان
کر د ســتا ن
2929بانک رسالت کرمان
3030پست بانک استان کرمان
3131بانک کشاورزی کرمان
3232شــعبه هــای صنــدوق قــرض
الحســنه امیــن کرمــان
3333بانک ملی شعبه شهدا اراک
3434بانــک ملــی شــعبه امــام خمینــی
اراک
3535بانــک ملــی شــعبه خمیــن اســتان
مرکــزی
3636بانــک رســالت شــعبه بهشــتی
اراک
3737بانک ملی شعبه ساروق اراک
3838بانک مسکن استان خوزستان
3939بانــک مســکن اهــواز اســتان
خو ز ســتا ن
4040بانــك كشــاورزي شهرســتان
پــارس آبــاد اردبیــل
4141شــعب پســت بانــک اســتان
گیــا ن
4242بانک ایران زمین آمل
4343بانــک مســکن کل اســتان
خو ز ســتا ن

اماکــنمتبرکه،
اوقــافوبنیــاد

1 .1بنیاد شهید ایالم
2 .2بنیــاد شــهید مهــران اســتان
ایــام
3 .3بنیــاد تعاونــی نیــروی انتظامــی
جمهــور ی اســامی ایــرا ن تهــران
4 .4بنیاد مسکن استان مرکزی
5 .5بنیاد مسکن کرمانشاه
6 .6بنیــاد مســکن اســتان قزویــن
واقــع در گیــان غــرب کرماشــاه
7 .7اداره اوقاف شیراز
8 .8اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه
اســتان خراســان جنوبــی(:
-1بقعــه متبرکــه آقــا ســید
علــی(ع)- 2بقعــه متبرکــه ســید
الحســین(ع) -3بقعــه متبرکــه
مصعبــی(ع) -4بقعــه متبرکــه
کریمــو (ع)  -5اداره اوقــاف و
امــور خیریــه بیرجنــد  -6اداره
اوقــافوامــورخیریــهنهبنــدان)
9 .9اداره اوقاف طبس
1010امامزاده پیرحاجات طبس
1111امامزاده ازمیغان طبس
1212حــرم مطهــر حضــرت ســلطان
ســیدجالل اشــرف(ع) گیــان
1313امامــزاده قاســم بابــل اســتان
مازنــدران
1414اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه
شهرســتان میبــد اســتان یــزد
1515آســتان مقــدس امامــزاده ســید
جعفــر یــز د
1616آســتان مقــدس امــام زاده ســید
گلســرخ اســتان یــزد
1717امامــزاده جعفــر یزد(فــاز 1و )2
بلــوار امامــزاده
1818امامــزاده ســید نصــراهلل یــزد
(فــاز 1و )2
1919آســتانه امامــزاده ابوالعبــاس
خوراســگان اســتان اصفهــان
2020مســجد امیرالمومنیــن خیابــان
جــی اصفهــان
2121اوقاف یزد
2222اوقاف اردکان
2323اوقاف میبه
2424اوقاف شهرستانهای اردکان
2525اوقاف شهرستان های میبه

هــالاحمــر
.1
.2

1سازمان هالل احمر لومار ایالم
2ســازمان هــال احمــر خراســان
جنوبــی
3هالل احمر کرمانشاه
4هالل احمر کردستان
5هالل احمر سقز کردستان
6هالل احمر سرو آباد کردستان
7هالل احمر قروه کردستان
8انبــار مرکــزی هــال احمــر
ســنندج اســتان کردســتان

.1
.2

1دادگستری بوشهر
2دادگســتری خمیــن اســتان
مر کــز ی
3دادگســتری دادگاه خانــواده
اســتان مرکــزی
4دادگستری استان گیالن
5دادگســتری ســاوه اســتان
مر کــز ی
6دادگســتری شــازند اســتان
مر کــز ی
7دادگستری استان خوزستان

.1

1زنــدان مرکــزی شهرســتان
کر مــا ن
2زنــدان مرکــزی شهرســتان
جیرفــت اســتان کرمــان
3زنــدان مرکــزی شهرســتان زرنــد
اســتان کرمــان
4زنــدان مرکــزی شهرســتان بــم
اســتان کرمــان
5زنــدان مرکــزی شهرســتان
کهنــوج اســتان کرمــان
6زنــدان مرکــزی شهرســتان
رفســنجان اســتان کرمــان
7زندان مرکزی یزد

.3
.4
.5
.6
.7
.8

دادگستـری
.3
.4
.5
.6
.7

زنــدانهــا

.2
.3
.4
.5
.6
.7

معادن،صنایعو
شــهرکهــای
صنعتی
1 .1شــهرک صنعتــی جــی کارخانــه
چــدن ســازان اســتان اصفهــان
2 .2شــهرک صنعتــی اشــترجان
شــرکت اصفهــان اگــزوز
3 .3شــهرک صنعتــی اشــترجان
شــرکت رنگیــن ذوب اصفهــان
4 .4شــهرک صنعتــی اشــترجان
شــرکت قائمیــه اصفهــان
5 .5تصفيــه خانــه روســتايي
شهرســتان پــارس آبــاد اســتان
ا ر د بیــل
6 .6شهرک صنعتی ایالم
7 .7گروه صنایع غذایی فارسی
8 .8مزرعــه تحقیقاتــی جهــاد
خراســان
کشــاورزی
9 .9تعاونــی مســکن صنایــع فجــر
شــیراز
1010معادن سنگ شیراز و کازرون
1111مجتمــع صنایــع صــدر شــیمی
فــارس
1212مجتمع گلخانه صنعتی سنندج
 1313مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
1414نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
1515قــرارگاه خاتــم االنبیــاء موسســه
حــرا
1616مجتمع صنعتی رفسنجان
1717مجتمــع کشــت وصنعــت هامــون
کرمــان
1818مجتمــع کشــت وصنعــت ایرانــی
کرمــان
1919مجتمــع دامــداری فــراورده هــای
لبنــی جاللیــه هجــری کرمــان
2020مجتمع بتن امالح معدن کرمان
2121معدن عباس آباد محالت
2222مجموعه معدن کوهبار محالت
2323معدن سنگ خاتم االنبیا
2424مجموعه معادن ساالری
2525معدن پودر سازان دلیجان

2626مجموعــه ســنگبری صدفــکاران
(قاســمی فــر)
2727صنایع سنگبری سنگستان
2828مجتمــع صنعتــی و معدنــی آهــن و
فــوالد بافق
2929مجتمــع تفریحــی امیرارســان
کرمــان
3030مجتمــع ســنگ آهــن فکــور
صنعــت تهران(ســایت جــال
آبــاد) کرمــان
3131مجتمع فوالد بوتیا کرمان
3232مزرعــه  250هکتــاری پســته
علــی آبــاد خانــی

نیــرویانتظامی
وکمیتــهامــداد

1 .1پادگان انصار الحجه فسا
2 .2پادگان شهید باقری سپاه
3 .3تیپ انصارالحجه فسا
4 .4قــرارگاه خاتــم االنبیــاء موسســه
حــرا
5 .5قــرارگاه عملیاتــی لشــکر ســی
گــرگان
6 .6ســتاد مبــازه بــا مــواد مخــدر
اســتان کرمانشــاه
7 .7ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت
امــام خمینــی شــعبه یــزد
اســتان
بازســازی
8 .8ســتاد
مازنــدران مقــرر در ســر پــل
ذهــاب کرمانشــاه
9 .9پــادگان آموزشــی نیــروی هوایــی
ولیعصر(عــج) اردکان
1010ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه
تهــران
1111کمیتــه امــداد امــام خمینــی دینه
ور اســتان کردستان
1212کمیتــه امــداد امــام خمینــی
ســنقر اســتان کردســتان
1313کمیتــه امــداد امــام خمینــی
ماهــی دشــت کرمانشــاه
1414کمیتــه امــداد امــام خمینــی انبــار
کرمانشاه
1515کمیتــه امــداد امــام خمینــی
اســام آبــاد کرمانشــاه

1616کمیتــه امــداد اســتان چهارمحــال
و بختیــاری شــهر بلداجــی و
گندمــان و بازفــت
1717کمیتــه امــداد امــام خمینــی
اســتان خوزســتان
1818ســپاه حضــرت قمربنــی هاشــم
شــهرکرد

می ـراثفرهنگی
واماکــنتاریخی

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

1موزه عبرت تهران
2میــراث فرهنگــی و گردشــگری
خراســان جنوبــی مــوزه پهلوانــی
3مــوزه مــردم شناســی ســنندج
اســتان کردســتان
4میــراث فرهنگــی گــرگان اســتان
گلســتان
5ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگر ی و صنایــع دســتی
یــزد
6مجموعــه تاریخــی زنــدان
اســکندر یــزد
7باغ موزه قصر آینه یزد
8موزه سنگ نواب وکیل یزد
9مــوزه نســخ خطــی کاظمینــی
اســتان یــزد

پمــپبنزیــنو
پمــپگاز
1 .1پمپ بنزین گنج پدر سرعین
2 .2جایگاه سوخت مهریزی سبزوار
3 .3جایگاه سوخت بیهق سبزوار
4 .4پمپ گاز پایگاه هوایی شیراز
5 .5باشگاه شرکت نفت
6 .6جایگاه بنزین سه تنبک المرد
7 .7پتروشیمی استان کرمانشاه
8 .8پتروشــیمی تخــت جمشــید
گیــا ن
9 .9پمپ گاز نور
1010پمــپ بنزیــن آهــو دشــت
چمســتا ن

1111جایــگاه ســوخت
ما ز نــد ر ا ن

ســعیدیان

1212جایگاه سوخت  CNGنور

1313جایگاه سوخت  CNGسنجان
1414جایگاه سوخت شریعتی مرکزی
1515جایگاه سوخت رباط

هتــلهــاو
تـاالرهـا

1 .1هتــل آپارتمــان  3ســتاره ارشــاد
ســر عیــن
2 .2هتل شایان سرعین
3 .3هتل قدس مشهد
4 .4هتل رامسر دانشکاه ایران
5 .5هتــل ایرانگــردی وجهانگــردی
کرمــان
6 .6هتل هیالن رفسنجان
7 .7هتل و تاالر کاخ کرمان
8 .8هتل کاروانسرای مشیر یزد
9 .9تاالر آرمادا تهران
1010تــاالر بــرق منطقــه ای غــرب
کر ما نشــا ه
1111هتــل بهــار رودســر اســتان
گیــا ن
1212تاالر آسمان شهر مازندران
1313تاالر کریم خان مازندران
1414تــاالر چهــار بــاغ آمــل اســتان
مازنــدران
1515تــاالر نــاردون امیــرکال اســتان
مازنــدران
1616تــاالر اریکــه آریایــی اســتان
مازنــدران
1717تــاالر پــر پــرواز پایــگاه هوایــی
شــهید دوران اســتان فــارس

شــیالت،ســدو
نیـروگاه
1 .1شیالت مرکز رجائی مازندران
اســتان
تنکابــن
2 .2شــیالت
ما ز نــد ر ا ن
3 .3ســد و نیــروگاه ســیاه بهشــهر

اســتان مازنــدران
4 .4نیروگاه اراک
5 .5کلینیک آب و برق خوزستان
6 .6تصفیه خانه شهرستان گرگان

بیمــههــا
.1

1بیمــه مرکــزی جمهــوری اســامی
ایــران اســتان البــرز
2تامین اجتماعی خوزستان
3سرپرســتی بیمــه ملــت شــعبه
یــزد
4بیمه سالمت فسا
5بیمه سالمت مرودشت
6بیمه سالمت اقلید
7بیمه سالمت الرستان

.1
.2

ایــام
اســتان
1مخابــرات
2مخابــرات شهرســتان ایــام مرکــز
آزادگان
3مخابرات شهید کاظمی تهران
4مخابرات استان قم
5مخابــرات ســنندج اســتان
کر د ســتا ن

.2
.3
.4
.5
.6
.7

مخـابـرات
.3
.4
.5

پــروژههــا

1 .1وزارت امور اقتصاد و دارایی
 2 .2سیســتم نظارت شــهری شهرستان
بهاباد
3 .3مرکــز صــدا و ســیمای کرمانشــاه
مرکــز صــدا و ســیما گــرگان
4 .4بــازار بــزرگ موبایل ســاری اســتان
مازندران
5 .5سیلوی کرمانشاه
6 .6سیلوی قم
 7 .7نمایشــگاه اتومبیل گلچین اســتان
گیال ن
 8 .8بــازار طــا فروشــان ســرای خــان
کهنــه یــز د
9 .9رســتوران زنجیــره ای نیــو اســتار
یــزد
 1010پایانــه بــار گندلــه ســازی اردکان

اســتان یــزد
 1111نمایشگاه بین المللی استان یزد
1212نمایشگاه مرکزی فرش تهران
 1313نمایشــگاه مرکــزی فــرش ســاوین
کرمــان
1414گالــری جواهــرات کوهپایــه زاده
کرمــان
 1515گالــری جواهــرات یاقــوت ســفید
کرمــان
 1616اتوبوسرانی کاشان
1717داروخانــه انجمــن منتخــب
کرمــان
داروســازان
1818راه آهن اراک استان مرکزی
1919شــبکه دام پزشــکی ســاوه
اســتان مرکــزی
2020شــبکه دام پزشــکی اراک استان
مرکزی
2121شــبکه دام پزشــکی خمیــن
اســتان مرکــزی
2222شــبکه دام پزشــکی خنــداب
اســتان مرکــزی
2323شــبکه دام پزشــکی کمیجــان
اســتان مرکــزی
2424خانه مدرن پاسارگاد مشهد
2525خوابگاه های شهید بهشتی

فـرودگاه

1 .1فرودگاه امام خمینی(ره)
2 .2فرودگاه عسلویه
3 .3فرودگاه بوشهر
4 .4فرودگاه کرمان
5 .5فرودگاه ارومیه
6 .6فرودگاه بم
7 .7فرودگاه رفسنجان
8 .8فرودگاه زاهدان
9 .9فرودگاه چابهار
1010فرودگاه یزد
1111فرودگاه الرستان
1212فرودگاه مشهد بخش لجستیک

کارخـانهتهران

:
تهــران ،ســه راه تهرانپــارس،
بلــوار شــهید بابائیــان ،خیابــان
پنجــم شــیدایی ،خیابــان
توانگــری جنوبــی (چهــارم)،
پــاک3
تلفن:
021-74347
فکس:
02177794094

کارخـانهیـزد

:
یــزد ،شــهرک صنعتــی یــزد،
بلــوار ســرو ،میــدان ســرو،
کوچــه بهــار ،واحــد چهــارم،
ســمت چــپ

