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تشریـح لـوگوی ثبت شده 
کـی دی تـی

لوگــوی انحصــاری کــی دی تــی متعلــق بــه شــرکت کاوش داده پــردازان 
اســت کــه در ســال 1392 در ســازمان ثبــت اســناد و امــالک 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.
ــه  ــد صــرف مــی باشــد و ب ــر از یــک برن ــی فرات ــد ایران امــروزه ایــن برن
لحــاظ تجــاری دارای اهمیــت ویــژه ای در منطقــه خــاور میانــه اســت کــه بــه 

ســرعت در حــال گســترش در منطقــه مــی باشــد. 
ــان در  ــور عزیزم ــرای کش ــی ب ــز اهمیت ــه حائ ــده نقط ــت در آین ــد اس امی

ــز باشــد. ــل نی عرصــه بیــن المل
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معرفـی شرکت کاوش داده پـردازان

از سال 1375 الی 1380 فعالیت به عنوان ISP در شهر تهران
ــوان مجــری پروژهــای مداربســته  ــه عن ــت ب ــی 1384 فعالی از ســال 1380 ال

آنالــوگ
از ســال 1384 الــی 1388 فعالیــت بــه عنــوان مجــری پــروژه هــای مداربســته 

تحــت شــبکه

و امـا از سال 1384  تا به امـروز  ...
حــدود 12 ســال 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 
ــر روی سیســتم هــای نظارتــی نویــن  را پایــه گــذاری  بنیــان ترویــج و تبلیــغ ب
ــا اســتفاده از  ــاوری و شــوق مشــتریان خــود و ب ــن فن ــر ای ــد ب ــا تاکی ــود و ب نم

فنــاوری روز توانســت پیشــتاز ایــن روش در جامعــه ایرانــی باشــد.
ــه فــروش دوربیــن هــای  ــی کــه کــی دی تــی رســما ب حــدودا 12 ســال از زمان
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. قاعدتــاً ایــن آشــنایی 
توانســت راه کاری باشــد بــرای شــروع یــک تجــارت موفــق و بــه اصطــالح 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. 
کــی دی تــی بــا ایــن انگیــزه در ســال 1390 بــه طــور بســیار قطعــی و بــا هــدف 
تامیــن تجهیــزات شــبکه مــورد نیــاز مصــرف بــازار خــود بــه تولیــد روی آورد. 
مجموعــه در ابتــدا پــا بــه عرصــه تولیــد نهــاد و شــاید زمانــی کــه  کــی دی تــی 
مونتــاژ تجهیــزات شــبکه POE را در ایــران شــروع کــرد هنــوز کســی بــه تولیــد 
ــن  ــی در ای ــودآوری خاص ــد س ــد در ص ــود و ص ــه ب ــعار آن نپرداخت ــی و اش مل
تولیــد بــرای مجموعــه وجــود نداشــت چــرا کــه صرفــا مونتــاژ یــک محصــول فقــط 
ــک  ــزار ی ــخت اف ــی س ــود. طراح ــی ب ــوژی کاف ــردن تکنول ــروع وارد ک ــت ش جه
ــرای یــک شــرکت بســیار مبتــدی و آن هــم در شــرایطی کــه  ســوئیچ شــبکه ب
کاالهــای قاچــاق مفهــوم خاصــی نداشــت و امــکان رقابــت بســیار ســخت بــود. 
همچنیــن همکارانــی کــه در بســیاری از زمــان هــا مشــوق و حتــی در بســیاری 
از مواقــع توجیــه کننــده عــدم بــازده ایــن طــرح صنعتــی بودنــد، نقطــه امیــدی 
ــروژه هــای خــودش توســط ســایر  ــاز پ ــح مــورد نی ــن مصال وجــود داشــت، تامی
همــکاران بــه دلیــل قیمــت مناســب تــر از نمونــه هــای خارجــی مــورد اســتقبال 
ــه  ــت ب ــم دس ــران ه ــریف ای ــت ش ــی، مل ــور قبل ــم تص ــت و علیرغ ــرار گرف ق
دســت کــی دی تــی مــی دادنــد و مــا خــوب بــه یــاد داریــم زمانــی کــه کمپانــی 
هــای تایوانــی بــه درخواســت هــا و ایمیــل هــای مــا بــرای خریــد چیپســت هــا 
ــرای ایــران متصــور نیســت« را  ــه »ب و اطالعــات فنــی محصوالتشــان فقــط جمل
ــده  ــن تولیدکنن ــی بزرگتری ــی دی ت ــه ک ــروز ک ــه ام ــا ب ــتادند ت ــس میفرس بازپ
تجهیــزات شــبکه POE در خاورمیانــه و بــا حجــم انبوهــی از صــادرات در صــدر 
جــدول کشــور خــود قــرار دارد و از صفــر تــا صــد محصــوالت آن در خــاک 
ــور  ــای کش ــن ه ــزء مهمتری ــی آن  ج ــد طراح ــود و واح ــی ش ــد م ــورش تولی کش
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 عــالوه 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 IT داشــته باشــد. 
ــد  ــت تولی ــال فعالی ــان در ح ــد همزم ــط تولی ــار خ ــا چه ــی ب ــی دی ت ــروزه ک ام
ــا  ــی ت ــاز داخل ــزات POE خــود مــی باشــد و ســعی شــده کــه جوابگــوی نی تجهی
حــد ممکــن باشــد و حتــی اکثــر مواقــع  صــادرات خــود را جهــت تامیــن مصــرف 
ــان  ــال 1390 بنی ــی در س ــی دی ت ــت.  ک ــرده اس ــف ک ــی متوق ــدگان داخل کنن
ــن هــای  ــد دوربی ــه تولی ــزات شــبکه از جمل ــروژه مشــابه تجهی گــذار شــروع پ
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 
ــه  ــکا ب ــا ات ــد و ب ــی کن ــن م ــش را تضمی ــدی محصوالت ــت و کارآم ــرل کیفی کنت

ایــران  در  خــود  محصــوالت  تولیــد 
اســتاندارد  ســازمان  کنتــرل  تحــت 
ملــی ایــران اولیــن کمپانــی در ایــران 
ــته  ــای مداربس ــن ه ــه دوربی ــت ک اس
ــورت  ــادی بص ــال متم ــج س ــود را پن خ
ــد  ــی کن ــن م ــرط تضمی ــد و ش ــی قی ب
و  شکســتگی  صــورت  در  حتــی  تــا 
گارانتــی  ســوزی  آتــش  و  ضربــه 
نمایــد.  اولیــن نقطــه اهمیــت کــی 
دی تــی تامیــن نظــر مصــرف کننــده و 
ــق  ــت و بســیار دقی ــده اس ــب کنن نص
ــد  ــردازد و معتق ــی پ ــر م ــن ام ــه ای ب
اســت کــه جلــب رضایــت مشــتری 
در طوالنــی مــدت بســیار موثــر تــر از 
تبلیغــات و پرداخــت هزینــه بابــت آن 

و تاثیرگــذاری آن اســت. 

 / تولیــد   / طراحــی  خدمـــات: 
فــروش / خدمــات پــس از فــروش
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واحد مدیریت

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

الکترونیــک

سـارا شمس
مدیرعامــل، دارای بیــش از 17 ســال 
زمینــه سیســتم  در  فعالیــت  ســابقه 
ــدرک  ــری، دارای م ــارت تصوی ــای نظ ه

کاردانــی الکترونیــک

حسـام  اسالمـی
رئیــس هیئــت مدیــره، دارای بیــش از 
21 ســال ســابقه فعالیــت در زمینــه 

ــری ــارت تصوی ــای نظ ــتم ه سیس

حامد اسالمـی

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

نظارتــی و امنیتــی

مسعود سـاالرپور

کارشنـاس فنـی

واحد فـروش

ــبکه،  ــزات ش ــروش تجهی ــناس ف کارش
و  فــروش  در  دارای 5 ســال ســابقه 

بازاریابــی

آنـا شمسـی
ــبکه،  ــزات ش ــروش تجهی ــناس ف کارش
و  فــروش  در  دارای 4 ســال ســابقه 

بازاریابــی

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

حمید صفرزاده

پرسنل کی دی تـی

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

نظارتــی و امنیتــی

محمد جواد محمدی
 4 از  بیــش  دارای  فنــی،  کارشــناس 
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای

نظارتی و امنیتی

مسعود خان میرزایی

 6 از  بیــش  دارای  فنــی،  کارشــناس 
ســال ســابقه در زمینــه سیســتم هــای 

ــی ــی و امنیت نظارت

سپیده کدخدازاده

ــبکه،  ــزات ش ــروش تجهی ــناس ف کارش
و  فــروش  در  دارای 2 ســال ســابقه 

بازاریابــی

پرستو افتخاری
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دایره حقوقـیمدیرکنتـرل کیفیت

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

الکترونیــک کارشناســی 

امین فتحـی
وکیــل پایــه یــک دادگســتری و مشــاور 

قی حقو

مصطفی شریفیان

واحد طراحـی

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

ــت وب ــت تح ــک و امنی مارکتین

امیـر سهنـدی
طــراح ارشــد گرافیــک، دارای بیــش 
ــی  ــی تخصص ــابقه طراح ــال س از 11 س

تـی تبلیغا

لیال یـازرلو

واحد طراحی صنعتـی

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

ــک الکترونی

امین فتحـی
مدیــر تولیــد و طــراح اصلــی ســخت 
افزارهــای تجهیــزات تولیــدی، دارای 

الکترونیــک کاردانــی  مــدرک 

حسام اسالمـی

خدمات پس از فروش

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

ــک الکترونی

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

CRM ی مشــتر

کیمیـا خلـجی
کارشــناس الکترونیــک، دارای 3 ســال 
ســابقه عیــب یابــی و تعمیــر لــوازم 

الکترونیکــی و مونتــاژ

احسان حامدی



رزومه شرکت کاوش داده پردازان / بهار 1098

واحد تولیـد

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

اشکان کاشانی
ســال   3 دارای  تولیــد،  کارشــناس 
ســابقه در زمینــه تســت و عیــب یابــی 

الکترونیــک محصــوالت 

عما دآبنیکی

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

ــی ــای الکترونیک ــرات برده تعمی

محمدپرهیزکاری
کارشــناس الکترونیــک، دارای 3 ســال 
ــای  ــرات برده ــه تعمی ــابقه در زمین س

الکترونیکــی

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

SMD و  الکترونیــک 

سینا خسرودوست

ســال   7 دارای  ارشــد،  حســابدار 
ســابقه در زمینــه امــور مالــی، مالیاتــی، 

بیمــه و...

مهرداد میانجی

واحد حسـابدا ری

ســابقه  ســال   3 دارای  حســابدار، 
بداری حســا

پریناز محمودی 

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

محمدجواد قربانی
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ادارات و سازمانها
سازمان امور مالیاتی کل کشور. 1
اداره بهزیستی تهران. 2
و . 3 اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 

تهــران ارتباطــات 
احــوال شهرســتان . 4 ثبــت  اداره 

موســیان ایــالم
احــوال شهرســتان . 5 ثبــت  اداره 

آبدانــان ایــالم
احــوال شهرســتان . 6 ثبــت  اداره 

ایــوان ایــالم
احــوال شهرســتان . 7 ثبــت  اداره 

دره شــهر ایــالم
احــوال شهرســتان . 8 ثبــت  اداره 

ــالم ــدره ای ب
اســتان . 9 اداره کل و شهرســازی 

بلوچســتان سیســتان و 
ــدان . 10 ــازی زاه اداره کل و شهرس

اســتان سیســتان و بلوچســتان
اداره کل امــور مالیاتــی زاهــدان . 11

اســتان سیســتان و بلوچســتان
زهــک . 12 شهرســازی  و  راه  اداره 

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
زابــل . 13 شهرســازی  و  راه  اداره 

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
ــل . 14 ــهر زاب ــی ش ــور مالیات اداره ام

ــتان ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــد . 15 ــازی هیرمن اداره راه و شهرس

ــتان ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
خــاش . 16 شهرســازی  و  راه  اداره 

بلوچســتان و  سیســتان  اســتان 
ــراوان . 17 ــازی س اداره راه و شهرس

اســتان سیســتان و بلوچســتان
مالیاتــی . 18 امــور  و  اداره دارایــی 

کردســتان اســتان 
مالیاتــی . 19 امــور  و  اداره دارایــی 

کردســتان اســتان  دهــگالن 
مالیاتــی . 20 امــور  و  اداره دارایــی 

کردســتان اســتان  مریــوان 
مالیاتــی . 21 امــور  و  اداره دارایــی 

کردســتان اســتان  کامیــاران 
مالیاتــی . 22 امــور  و  اداره دارایــی 

کردســتان اســتان  ســروآباد 
مالیاتــی . 23 امــور  و  اداره دارایــی 

قــروه اســتان کردســتان
مالیاتــی . 24 امــور  و  اداره دارایــی 

کردســتان اســتان  ســنندج 
اداره میــراث فرهنگــی اســتان . 25

کردســتان
مالیاتــی . 26 امــور  و  اداره دارایــی 

بیجــار اســتان کردســتان
اداره مالیــات و ارزش افــزوده . 27

کل کشــور
فنــاوری . 28 و  ارتباطــات  کل  اداره 

کردســتان اســتان 
ــال . 29 ــتان چهارمح ــرک اس اداره گم

ــاری و بختی
ــتان . 30 ــور مالیاتــي اس اداره کل ام

چهارمحــال و بختیــاری
اداره مرکــزي اداره آب و فاضاب . 31

اســتان  شــهرکرد  روســتایي 
بختیــاری و  چهارمحــال 

شــعبه . 32 اجتماعــي  تامیــن  اداره 
شــلمزار اســتان چهــار محــال و 

بختیــاري
شهرســازی . 33 و  راه  اداره 

فــارس اســتان  فســا  شهرســتان 
اداره راه و شهرسازی شهرستان . 34

بوانــات ســتان فارس
شهرســازی . 35 و  راه  اداره 

فــارس ســتان  داراب  شهرســتان 
شهرســازی . 36 و  راه  اداره 

فــارس ســتان  شــیراز  شهرســتان 
اداره راه وشهرســازی ســیرجان . 37

اســتان کرمــان
اداره راه وشهرســازی رفســنجان . 38

اســتان کرمــان
زرنــد . 39 وشهرســازی  راه  اداره 

کرمــان اســتان 
بــم . 40 وشهرســازی  راه  اداره 

کرمــان اســتان 
ــان . 41 ــازی کوهبن اداره راه وشهرس

اســتان کرمــان
وشهرســازی . 42 راه  کل  اداره 

کرمــان اســتان 
اســتان . 43 فاضــالب  و  آب  اداره 

کرمــان
اداره کل زنــدان هــای اســتان . 44

کرمــان
اداره کل زندان های بجنورد. 45

اداره کل زنــدان هــای اســتان . 46
ــزد ی

اداره کل زنــدان هــای اســتان . 47
ــم ق

اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی . 48
کرمــان

مــدارس . 49 نوســازی  کل  اداره 
کرمــان اســتان 

اســتان . 50 کرمــان  پســت  اداره 
ن کرمــا

پــرورش . 51 و  آمــوزش  اداره 
اســتان  بردســیر  شهرســتان 

ن مــا کر
برنامــه . 52 و  مدیریــت  ســازمان 

کرمــان اســتان  ریــزی 
سازمان بهزیستی شیراز. 53
سازمان مالیاتی شهر تهران. 54
شــهرداری . 55 همیــاری  ســازمان 

رضــوی خراســان  اســتان  هــای 
احــوال شهرســتان . 56 ثبــت  اداره 

ــتان یــزد خاتــم اس
اداره کل زندانهای استان یزد. 57
اداره تعــاون روســتایی اســتان . 58

ــزد ی
ســازمان اقتصــاد اســالمی شــعبه . 59

یــزد
گــرگان . 60 اســناد  ثبــت  اداره 

گلســتان اســتان 
اســتان . 61 گــرگان  غلــه  اداره 

ن گلســتا
محاســبات . 62 دیــوان  ســازمان 

گلســتان اســتان 
اجتماعــی . 63 تامیــن  ســازمان 

شــهرکرد کیــار  شهرســتان 
اقتصــاد . 64 و  دارایــی  کل  اداره 

بختیــاری و  محــال  چهــار  اســتان 
کشــاورزی . 65 جهــاد  ســازمان 

اســتان  گــرگان  شهرســتان 
ن گلســتا

اســتان . 66 فاضــاب  و  آب  اداره 
گلســتان اســتان  گمیشــان  منظقــه 

آمــل . 67 معــدن  و  صنعــت  اداره 
مازنــدران اســتان 

اســتان . 68 آمــل  بازرگانــی  اداره 
مازنــدران

آمــل . 69 معــدن  و  صنعــت  اداره 
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مازنــدران اســتان 
اداره بهزیســتی رودســر اســتان . 70

گیــالن
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان . 71

کرمانشاه
دارو . 72 و  غــذا  معاونــت  ســازمان 

کرمانشــاه اســتان 
اســتان . 73 بازســازی  اداره   

ثــالث  در  مقــرر  کردســتان 
نــی جا با با

مشــهد . 74 فاضــاب  و  آب  اداره 
رضــوی خراســان  اســتان 

ســاختمان حــزب مدیریت مشــهد . 75
اســتان خراســان رضوی

اداره فنــی و حرفــه ای اســتان . 76
ــمنان س

اداره گاز استان قم. 77
اداره فنــاوری اطالعــات یاســوج . 78

اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد
اســتان . 79 دامپزشــکی  کل  اداره 

مرکــزی
شهرســتان . 80 اطالعــات  اداره 

خوزســتان اســتان  شــوش 
اداره آب و فاضالب فیض آباد. 81
17پســت توزیــع بــرق اســتان . 82

تهــران
ــگری . 83 ــهید لش ــکاری ش ــگاه ش پای

ــران ته
پایگاه شکاری دزفول. 84
سازمان امور مالیاتی کل کشور. 85
خراســان . 86 اســتان  گاز  شــرکت 

لی شــما
سازمان تامین اجتماعی درفول. 87
اجتماعــی . 88 تامیــن  ســازمان 

مــز مهر ا ر
سازمان تامین اجتماعی آبادان. 89
سازمان تامین اجتماعی امیدیه. 90
توزیع نیروی برق اهواز. 91
اســتان . 92 ســاختمان  و  راه  اداره 

فــاز1و2و3 فــارس 
ــتان . 93 ــزی اس ــتی مرک اداره بهزیس

فــارس فــاز 1و2
اداره میــراث میــراث فرهنگــی . 94

ــتان ــتان گلس اس
گنبــد . 95 فرهنگــی  میــراث  اداره 

گلســتان اســتان  کاووس 

اســتان . 96 بندرگــز  ثبــت  اداره 
ن گلســتا

اســتان . 97 گمیشــان  ثبــت  اداره 
ن گلســتا

اداره کل ثبــت اســناد و امــالک . 98
ــتان ــتان گلس اس

اســتان . 99 اســناد  ثبــت  اداره 
ن ســتا ز خو

اســتان . 100 بهزیســتی  اداره 
ن ســتا ز خو

اداره امــور مالیاتــی اســتان . 101
ن ســتا ز خو

اداره کل میــراث فرهنگــی . 102
لرســتان اســتان 

اداره صنعت و معدن استان . 103
لرســتان

اداره کل هواشناسی استان . 104
لرســتان

جوانــان . 105 ورزش  اداره 
رضــوی خراســان  اســتان 

اداره بیمه دانا مشهد. 106
و . 107 طــرح  مدیریــت  اداره 

تهــران ســازی  خانــه  اجــرای 
و . 108 طــرح  مدیریــت  اداره 

مشــهد ســازی  خانــه  اجــرای 
اجتماعــی . 109 تامیــن  ســازمان 

تهــران اســتان 
اســتان . 110 درمــان  کل  اداره 

شــریعت  )بیمارســتان  تهــران 
تهــران ســاخت  زیــر  رضــوی( 

اداره کل راهــداری و حمــل و . 111
نقــل جــاده خراســان رضوی

منطقــه . 112 بــرق   پســت   15
ن ســا ا خر

ــدر . 113 ــن اجتماعــی بن اداره تامی
دیــر بوشــهر

اســتان . 114 اســتانداری  اداره 
خوزســتان

اداره کل بهزیســتی اســتان . 115
ــتان گلس

اداره غلــه اســتان گلســتان . 116
ــه( ــز غل )مراک

کارخانه جـات
ــاران . 1 ــل ی ــه و پروفی ــه لول کارخان

ــران ــدی اســتان ته المه
کارخانجــات ســبحان دارو اســتان . 2

تهــران
لبنیــات . 3 و  بســتی  کارخانجــات 

تهــران اســتان  شــاد 
کارخانــه پلــی اســتیل خرمدشــت . 4

بومهــن اســتان تهــران
راســان . 5 شــیرآالت  کارخانــه 

تهــران اســتان 
متیــن . 6 ســازی  قوطــی  کارخانــه 

تهــران اســتان  پرنــد 
کارخانجــات پــارس کار هشــتگرد . 7

اســتان البــرز
کارخانجــات ظــروف یکبــار مصرف . 8

ــتاره یزد س
کارخانجــات ریســندگی ســیمین . 9

ــزد ــاب اســتان ی ت
ریــس . 10 ریســندگی  کارخانجــات 

تاپــس اســتان یــزد
حریــر . 11 ریســندگی  کارخانجــات 

بافــت
یزدبافــت . 12 ســنگبری  کارخانــه 

یــزد اســتان 
کارخانــه تولیــد فــوم دژســازه . 13

اســتان یــز د
کارخانجــات تولیــد مــواد غذایــی . 14

آریــا اســتان یــزد
لبنیــات . 15 و  بســتی  کارخانجــات 

یــزد اســتان  شــاد 
کارخانــه کاشــی مــدرن ســرامیک . 16

اســتان یــزد
نبــات . 17 و  قنــد  تولیــد  کارخانــه 

افضلــی ابتــدای شــهرک صنعتــی 
ــزد ــتان ی ــت اس تف

محــات . 18 ســاالری  کارخانجــات 
مرکــزی اســتان 

محــات . 19 سنگســتان  کارخانــه 
مرکــزی اســتان 

کارخانــه آلومینیــوم ایــران اراک . 20
اســتان مرکــزی

ســاالر . 21 کارخانجــات  مجموعــه 
مرکــزی( اســتان  ســاالری)  ســنگ 

گســترش . 22 ســنگبری  کارخانــه 
مرکــزی اســتان 

آریــا . 23 مهــر  ســنگبری  کارخانــه 
مرکــزی اســتان 
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کارخانــه ســنگبری ســعید)عباس . 24
عــرب( اســتان مرکــزی

رشــت . 25 دارو  ســبحان  کارخانــه 
گیــالن اســتان 

آدینــه . 26 تجــاری  مجتمــع  کارگاه 
گیــالن اســتان  رشــت 

کارخانــه هــای شــالیکوبي دابــو . 27
اســتان مازنــدران

ــاری . 28 ــار س ــات پاکس ــه لبنی کارخان
ــدران ــتان مازن اس

کارخانــه فوالد طبرســتان اســتان . 29
مازندران

کارخانــه آرد خــزر خوشــه امیرکال . 30
اســتان مازندران

طبرســتان . 31 پالســتیک  کارخانــه 
مازنــدران اســتان 

ماســه . 32 و  تولیــد شــن  کارخانــه 
مازنــدران اســتان  ســاری 

شــمال . 33 نصــر  توســعه  کارخانــه 
ــتان  ــر( اس ــیژن نص ــرب )اکس غ

اردبیــل
کارخانــه بوجــاری و بســته بنــدی . 34

حاتمــی اســتان اردبیــل
کارخانــه پایــا بتــن طــال اســتان . 35

اردبیــل
کارخانــه بســته بنــدی محصــوالت . 36

نارونــه اســتان اردبیــل
کارخانــه نویــن پالســت پارســیان . 37

اســتان اردبیــل
 کارخانــه ســوله ســازان و حدیــد . 38

کاران کرمــان اســتان کرمــان
فخــار . 39 کاشــی  کارخانجــات 

کرمــان اســتان  رفســنجان 
برلیــان . 40 کاشــی  کارخانجــات 

کرمــان اســتان  رفســنجان 
ــدید . 41 ــوالد س ــورد ف ــات ن کارخانج

ــان ماهــان اســتان کرم
کارخانجــات شــکوفا صنعــت پویــا . 42

اســتان کرمــان
پالســتیک . 43 کرمــان  کارخانجــات 

کرمــان اســتان 
کاخانجــات لبنیــات لبنیتــو اســتان . 44

کرمان
هامــون . 45 لبنیــات  کارخانجــات 

کرمــان اســتان 
کارخانجــات کاشــی دریــن ســرام . 46

اســتان کرمــان
کارخانجــات فیبرنــوری ولــی عصر . 47

ــتان کرمان اس
کارخانجــات نــورد جهــان فــوالد . 48

ســیرجان اســتان کرمــان
کارخانجــات خودروســازی کرمــان . 49

موتــور اســتان کرمــان
هیوندایــی . 50 تولیــد  کارخانــه 

موتــور  کرمــان  کارخانجــات 
کرمــان اســتان 

خودروســازی . 51 کارخانجــات 
ــتان  ــودرو )BYD( اس ــا خ کارمانی

کرمــان
خودرویــی . 52 قطعــات  کارخانجــات 

مهــر اســتان کرمــان
بــارز . 53 الســتیک  کارخانجــات 

کرمــان اســتان 
کارخانجــات رنــگ ولعــاب لوتــوس . 54

اســتان کرمــان
کارخانــه راه ســازی و آســفالت . 55

جاللــی دوکوهــک اســتان فــارس
کنــار . 56 شــکن  ســنگ  کارخانــه 

فــارس اســتان  کوهــک 
کارخانــه ســنگ شــکن مــرادی . 57

فــارس اســتان 
کارخانــه تولیــد بتــن _مبیــن بتــن . 58

فارس
کاغــذ . 59 پــارس  بــزرگ  کارخانــه 

فــارس اســتان  زرقــان 
ــرش . 60 ــری ف ــدی گال ــه تولی کارخان

ــارس ــتان ف ــازی اس حج
کارخانــه بــزرگ پــارس چســب . 61

زرقــان اســتان فــارس
بهــاران . 62 چیــن  تــک  کارخانــه 

فــارس اســتان  ســپیدان 
ســجادیان . 63 گوجــه  رب  کارخانــه 

فــارس اســتان  مرودشــت 
اتیلــن . 64 پلــی  لولــه  کارخانــه 

ایــالم اســتان  منصــورزاده 
کارخانــه دانــه مرغــی زاگــرس . 65

اســتان ایــالم
پــرورش . 66 و  آمــوزش  مدیریــت 

و  سیســتان  اســتان  ســراوان 
ن چســتا بلو

و . 67 سیســتان  اســتان  فــرودگاه 
ن چســتا بلو

کارخانــه فــوالد و لولــه اســفراین . 68
اســتان خراســان شــمالی

اســتان . 69 جویــن  قنــد  کارخانــه 
رضــوی خراســان 

کارخانه مارال کردستان. 70
ســازان . 71 چــدن  کارخانجــات 

ن صفهــا ا
آردســازان . 72 کارخانــه 

و  چهارمحــال  شهرکرداســتان 
ی ر بختیــا

کارخانــه پپســی اســتان اربیــل . 73
ــراق ع

اربیــل . 74 اســتان  کارخانــه گرنــد 
عــراق

ــل . 75 ــتان اربی ــهیان اس ــه ش کارخان
ــراق  ع

کارخانه طالی سفید گنبد. 76
ــه داروســازی درســا دارو . 77 کارخان

تهــران
کارخانه بزرگ درسا شیراز. 78

شــرکت هــا
شرکت پتیاک تهران. 1
شرکت شکالت باراکا تهران. 2
شرکت صبانت تهران. 3
مطلــق . 4 گــذاره  نویــن  شــرکت 

تهــران
پزشــکی . 5 تجهیــزات  شــرکت 

تهــران پیشــرفته 
ــده . 6 ــد کنن ــو، تولی ــرکت فرامک ش

ــران ــپزخانه ته ــزات آش تجهی
کیمیــا . 7 شــکالت  کیــان  شــرکت 

)پارمیدا(تهــران
شرکت فوالد تهران. 8
شــرکت کنتــرل انــرژی ایــران . 9

تهــران
ــهاب . 10 ــی ش ــع معدن ــرکت صنای ش

ــران ــنگ ته س
ــر . 11 ــات اطه ــفیر ارتباط ــرکت س ش

ــران ته
شرکت پارس کار تهران. 12
شرکت پخش رازی تهران. 13
اندیشــه . 14 نداگســتر  شــرکت 

ن ا تهــر
شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللی . 15
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جهــاد هنــر تهران
شرکت طراح نگار تهران. 16
شرکت سیناژن تهران. 17
مرکــزی . 18 تاریر)دفتــر  شــرکت 

تهــران(
امیــر . 19 پرشــین  فــوالد  شــرکت 

کــرج
شــرکت ســاختمانی متعلــق بــه . 20

بانــک تجــارت ورامیــن
فــوالد . 21 نــورد  و  ذوب  شــرکت 

یــزد( فــوالد  زرفام)شــهرک 
ــدن کســری . 22 ــا مولیب ــرکت آری ش

ــزد ــتان ی اس
شــرکت تالشــگران مــواد معدنــی . 23

یــزد
کابــل ســتاره . 24 و  شــرکت ســیم 

ــزد ی
اســتان . 25 مــداد  پــارس  شــرکت 

ــزد ی
هــای . 26 فــرآورده  شــرکت 

آســیا  آذر  پتــرو  پتروشــیمی 
یــزد اســتان 

رنگیــن . 27 فلــز  مــس  شــرکت   
یــزد اســتان 

ــارال اســتان . 28 شــرکت ســبزینه م
یــزد

شرکت مادایران یزد. 29
هــای . 30 فــرآورده  شــرکت 

شــیمی و پتر
ایســاتیس . 31 ســازان  اکســیر 

یــزد اســتان 
شــرکت معــدن جویــان فــارس . 32

اســتان یــز د
شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان . 33

ســپاه الغدیــر اســتان یــزد
شــرکت ارتباطــات گنبــد کبــود . 34

ــز د ــتان ی اس
شرکت پروفیل یزد. 35
شرکت فوالد حدید گستر یزد. 36
عمــران . 37 و  ســازی  راه  شــرکت 

یــزد اســتان  ایــران 
شرکت پارس استیل یزد. 38
کابــل ســتاره . 39 و  شــرکت ســیم 

ــزد ی
افضلــی . 40 نبــات  و  قنــد  شــرکت 

ــزد ی

شرکت پارس استیل یزد. 41
هــای . 42 فــرآورده  شــرکت 

یــزد پارافیــن  پــارس  پتروشــیمی 
شــرکت صنعتــی ومعدنــی کلــوار . 43

مــس اســتان کرمــان
بانــد . 44 راه  راهســازی  شــرکت 

کرمــان اســتان  کویــر 
خاورمیانــه . 45 بازرگانــی  شــرکت 

کرمــان
صادراتــی . 46 و  بازرگانــی  شــرکت 

خشــکبار زمــرد کرمــان
اســتان . 47 رفیــع  کرمــان  شــرکت 

کرمــان
شرکت طالی سبز کرمان. 48
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی . 49

اســتان کرمــان
شــرکت ســرمایه گــذاری مــس . 50

ایــران اســتان کرمــان
خاتــون . 51 فرومولیبــدن  شــرکت 

کرمــان اســتان  آبــاد 
شــرکت تاریر)معــدن ســنگ جــال . 52

آبــاد( اســتان کرمــان
ســنگ . 53 تاریر)معــدن  شــرکت 

گهــر  گل   2 شــماره  آهــن 
کرمــان سیرجان(اســتان 

رشــت . 54 تختــه  آریــن  شــرکت 
گیــالن اســتان 

شــرکت لبنیاتــی هــرکا اســتان . 55
مازنــدران

اســتان . 56 زامیــاد  شــرکت 
ن ا ر نــد ز ما

ــرز . 57 ــتم الب ــدرن سیس ــرکت م ش
اســتان مازنــدران

شرکت نادي استان مازندران. 58
آمــل . 59 شــرکت آســفالت ســازی 

مازنــدران اســتان 
اســتان . 60 آســیا  آفتــاب  شــرکت 

مازنــدران
آفتــاب . 61 رزیــن  چســب  شــرکت 

مازنــدران اســتان  شــمال 
زریــن . 62 البــرز  کیــان  شــرکت 

مرکــزی اســتان 
امــروز . 63 گــران  کیمیــا  شــرکت 

مرکــزی اســتان 
اســتان . 64 اراک  آذرآب  شــرکت 

مرکــزی

شــرکت پخــش فــراورده هــای . 65
نفتــی منطقــه اصفهــان

شرکت پارس فریم اصفهان. 66
شــرکت پخــش فــراورده هــای . 67

N.I.O.P.D.C اصفهــان  نفتــی 
شرکت هفتصد استان فارس. 68
شرکت پانل استان فارس. 69
شــرکت گاز منطقــه 5 عملیاتــی . 70

ــارس ف
طهــران . 71 رو  مهتــاب  شــرکت 

فــارس اســتان 
ــاختمانی . 72 ــازی و س ــرکت راه س ش

ــارس هفتصــد اســتان ف
رنگســازی . 73 و  تولیــدی  شــرکت 

فــارس اســتان  علیپوریــان 
المــرد . 74 دیــزل  ســایپا  شــرکت 

فــارس اســتان 
ترانــس . 75 نیــرو  بــزرگ  شــرکت 

فــارس اســتان  شــیراز 
شــرکت تعاونــی کامیــون داران . 76

ــی ــان غرب ــتان آذربایج ــوی اس خ
آور . 77 علــم  آروم  آنــا  شــرکت 

غربــی آذربایجــان  اســتان 
سازگســتر . 78 ثمیــن  شــرکت 

بیــل د ر ا
شرکت کیان مرغ آبیک قزوین. 79
شــرکت دانــه و علوفــه شــرق . 80

خراســان اســتان 
شــرکت عمران و مســکن ســازان . 81

ــان جنوبی خراس
ــبزوار . 82 ــوالد س ــارس ف ــرکت پ ش

اســتان خراســان رضــوی
اســتان . 83 جویــن  برکــت  شــرکت 

رضــوی خراســان 
اســتان . 84 خــودرو  کابــل  شــرکت 

ن خراســا 
شرکت مبنا شعبه بندر امام. 85
شــرکت مرســدس بنــز اســتان . 86

ــراق ــور ع ــل کش اربی
شــرکت جیبــال )توزیــع کننــده . 87

سامسونگ(اســتان  محصــوالت 
اربیــل کشــور عــراق

اربیــل . 88 اســتان  نفــت  شــرکت 
عــراق کشــور 

شــرکت متیــن اکســپرس اســتان . 89
اربیــل کشــور عــراق
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شــرکت ارتباطــات زیــر ســاخت . 90
ســبزوار

شــرکت فنــاوران شــبکه هیرکان . 91
گرگان

شــرکت آب و فاضــالب خراســان . 92
رضــوی

شرکت گاز خراسان شمالی. 93
شرکت گاز مشهد. 94
شرکت گاز سرخس. 95
شرکت گاز استان خوزستان. 96

بیمـارستـان ها
نیــروی . 1 بعثــت  بیمارســتان 

تهــران اســتان  هوایــی 
بیمارستان رسول اکرم تهران. 2
بیمارستان مفتح تهران. 3
بیمارســتان شــهید گــودرز شــهر . 4

پرنــد اســتان تهــران
بهشــتی . 5 شــهید  کلینیــک  پلــی 

تهــران اجتماعــی  تامیــن 
تامیــن . 6 پلــی کلینیــک حصــارک 

تهــران اجتماعــی 
بانک چشم تهران. 7
نویــن . 8 درمانگــران  بیمارســتان 

و  چهارمحــال  اســتان  شــهرکرد 
بختیــا ر ی

بیمارســتان پارســیان شــهرکرد . 9
اســتان چهارمحــال و بختیــاری

فــوق . 10 و  تخصصــي  کلینیــک 
تخصصــي رازي شــهرکرد اســتان 

بختیــاری و  چهارمحــال 
بیمارســتان حضــرت علــی اصغــر . 11

اصفهــان
پشــم . 12 تخصصــی  بیمارســتان 

اصفهــان فیــض 
خمینــي . 13 امــام  بیمارســتان 

اردبیــل اســتان  نمیــن  شهرســتان 
ســبزوار . 14 حشــمتیه  بیمارســتان 

اســتان خراســان رضــوی
ســبزوار . 15 امــداد  بیمارســتان 

رضــوی خراســان  اســتان 
ســبزوار . 16 واســعی  بیمارســتان 

رضــوی خراســان  اســتان 
ســبزوار . 17 نقــاب  بیمارســتان 

رضــوی خراســان  اســتان 

ســبزوار . 18 مبینــی  بیمارســتان 
رضــوی خراســان  اســتان 

اســتان . 19 جغتــای  بیمارســتان 
رضــوی خراســان 

اســتان . 20 داورزن  بیمارســتان 
رضــوی خراســان 

مراکــز . 21 و  هــا  بیمارســتان 
بهبهــان  شهرســتان  بهداشــت 

خوزســتان اســتان 
مراکــز . 22 و  هــا  بیمارســتان 

هفتــکل  شهرســتان  بهداشــت 
خوزســتان اســتان 

مراکــز . 23 و  هــا  بیمارســتان 
آغاجــری  شهرســتان  بهداشــت 

خوزســتان اســتان 
بیمارســتان هــا و کلیــه درمانــگاه . 24

هــای شهرســتان شوشــتر اســتان 
خوزســتان

شــبکه بهداشــت بهبهــان اســتان . 25
خوزســتان

درمــان . 26 و  بهداشــت  شــبکه 
خوزســتان اســتان 

شــبکه بهداشــت کارون اهــواز . 27
اســتان خوزســتان

مدیریــت درمــان تامیــن اجتماعی . 28
اســتان خوزستان

مجتمــع پزشــکی اکســین اهــواز . 29
ــتان ــتان خوزس اس

اســتان . 30 دیوانــدره  بیمارســتان 
ن کردســتا 

اســتان . 31 دهــگالن  بیمارســتان 
ن کردســتا

اســتان . 32 ســقز  بیمارســتان 
ن ســتا د کر

اســتان . 33 مریــوان  بیمارســتان 
ن ســتا د کر

اســتان . 34 کامیــاران  بیمارســتان 
کردســتان

اســتان . 35 ســروآباد  بیمارســتان 
کردســتان

ســنندج . 36 بعثــت  بیمارســتان 
کردســتان اســتان 

دیوانــدره . 37 بهداشــت  شــبکه 
ن ســتا د کر

بیمارستان امام رضا کرمانشاه. 38
ــتان . 39 ــی شهرس ــتان طالقان بیمارس

ــاه ــتان کرمانش ــه اس صحن
بیمارســتان دکتــر معــاون صحنــه . 40

اســتان کرمانشــاه
بیمارستان مهرگان کرمان. 41
مــس . 42 حکیــم  بیمارســتان 

کرمــان اســتان  سرچشــمه 
بیمارســتان جــواد االئمــه اســتان . 43

کرمــان
رفســنجان . 44 مــرادی  بیمارســتان 

اســتان کرمــان
درمــان . 45 تخصصــی  بیمارســتان 

کرمــان ن  اســتا  نجمیــه  ی  نابــارور 
مجتمــع آزمایشــگاهی دکتــر وطن . 46

خــواه جیرفــت اســتان کرمان
دکتــر . 47 آزمایشــگاهی  مجتمــع 

کرمــان میرشــکاری 
ســپهر . 48 آزمایشــگاهی  مجتمــع 

کرمــان
مجتمع پزشکان مادر کرمان. 49
ــرگان . 50 ــتان مه ــگاه بیمارس آزمایش

کرمــان
الهیجــان . 51 شــفا  بیمارســتان 

گیــالن اســتان 
الهیجــان . 52 میــالد  بیمارســتان 

گیــالن اســتان 
پزشــکی . 53 درمــان  معاونــت 

ن ا ر نــد ز ما
بیمارســتان شــهید بهشــتی بابــل . 54

اســتان مازنــدران
بیمارستان موقوفه گودرز یزد. 55
بیمارستان مرتاض یزد. 56
ــی بیمارســتان . 57 مرکــز پرتــو درمان

افشــار اســتان یــزد
هوایــی . 58 پایــگاه  بیمارســتان 

فــارس اســتان  دوران  شــهید 
جــم . 59 دندانپزشــکی  کلینیــک 

فــارس اســتان  شــیراز 
بیمارستان بقیه اهلل تهران. 60
بیمارستان مادر رامهرمز. 61
کــودکان . 62 ابــاذر  بیمارســتان 

ز اهــوا
کــودکان . 63 بــزرگ  بیمارســتان 

اهــواز ابــوذر 
طالقانــی . 64 ســوانح  بیمارســتان 

مشــهد
بیمارستان رسول اکرم مشهد. 65
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هاشــم . 66 بنــی  قمــر  بیمارســتان 
مشــهد

لواســانی . 67 شــهید  بیمارســتان 
مشــهد

درمانگاه طبس. 68
ــی . 69 ــر لباف بیمارســتان شــهید دکت

ــژاد تهــران ن
بیمارستان اسالمشهر. 70
بیمارستان شهریار. 71
دانشــگاه . 72 مهدیــه  بیمارســتان 

مشــهد ایــران 
بیمارســتان حضــرت فاطمــه نجــف . 73

آبــاد اصفهــان
درمانگاه امام رضا شهرکرد. 74
درمانگاه شهید حیدری مشهد. 75
اســتان . 76 درمــان  معاونــت 

ن ســتا ز خو
علــوم . 77  5 شــماره  بهداشــت 

شــکی پز
درمانگاه شهید حیدری مشهد. 78
اســتان . 79 بهداشــت  شــبکه 

ن ســتا ز خو

اســتانداری هــا،
فرمانــداری ها،
شــهرداری هــا و

دهیاری 
اســتان . 1 بجنــورد  اســتانداری 

لــی شــما  خراســان 
فرمانداری ایالم. 2
اســتان . 3 ســیروان  فرمانــداری 

ایــالم
فرمانداری بدره استان ایالم. 4
اســتان . 5 شــهر  دره  فرمانــداری 

ایــالم
اســتان . 6 اســفراین  فرمانــداری 

شــمالی خراســان 
ــرود . 7 ــتان لنگ ــداری شهرس فرمان

ــالن ــتان گی اس
ــر . 8 ــتان رودس ــداری شهرس فرمان

ــالن اســتان گی

ــتان . 9 ــهر اس ــداری رضوانش فرمان
گیــالن

فرمانــداری شهرســتان شــوش . 10
اســتان خوزســتان

کازرون . 11 فرمانــداری شهرســتان 
ــارس ــتان ف اس

شهرداری اصفهان )انبار(. 12
)باشــگاه . 13 اصفهــان  شــهرداری 

)2 شــماره
شــهرداری اصفهــان )ســاختمان . 14

ــر( ــهری قم ــات ش خدم
شهرداری استان اردبیل. 15
شهرداری ناحیه 2 تهران. 16
اســتان . 17 اســفراین  شــهرداری 

لــی شــما  خراســان 
اهــواز . 18  3 منطقــه  شــهرداری 

خوزســتان اســتان 
شهرداری جم استان بوشهر. 19
شهرداری مرکزی کرمان. 20
شهرداری منطقه 2کرمان. 21
شهرداری شوش. 22
بخشــداری مرکــزی بــم اســتان . 23

ــان کرم
اســتان . 24 ســر  پــره  بخشــداری 

ن گیــال
دهیــاری هــای دابــو دشــت آمــل . 25

اســتان مازنــدران
اســتان . 26 محمودآبــاد  دهیــاری 

مازنــدران
دهیــاری هــراز پــی آمــل اســتان . 27

مازنــدران
دهیــاری هــای لیتکــوه اســتان . 28

مازنــدران
ــاری هــای ســرخرود اســتان . 29 دهی

ــدران مازن
دهیاری آمل استان مازندران . 30
شهرداری مرکزی سنندج. 31
فرمانداری نور آباد ممسنی. 32
فرمانداری خنج استان فارس. 33
ــتان . 34 ــه اس ــراوه تپ ــداری م فرمان

ــتان گلس

ــا، ــگاه ه دانش
مؤسسات

آمــوزش عالــی و
مدارس

دانشکده نفت تهران. 1
دانشگاه تبریز. 2
پزشــکی . 3 علــوم  دانشــکده 

ن صفهــا ا
ــاد . 4 ــف آب ــور نج ــام ن ــگاه پی دانش

اصفهــا ن
جهاد دانشگاهی اصفهان. 5
دانشگاه صنعتی اصفهان. 6
دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 7
ــوم پزشــکی شــهید . 8 دانشــگاه عل

بهشــتی
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کرمــان
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ــان کرم
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ــر( ــمی ف )قاس

صنایع سنگبری سنگستان. 27
مجتمــع صنعتــی و معدنــی آهــن و . 28

ــوالد بافق ف
امیرارســالن . 29 تفریحــی  مجتمــع 

کرمــان
فکــور . 30 آهــن  ســنگ  مجتمــع 

جــال  تهران)ســایت  صنعــت 
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مجتمع فوالد بوتیا کرمان. 31
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علــی آبــاد خانــی

ــروی انتظامی نی
ــداد ــه ام و کمیت

پادگان انصار الحجه فسا. 1
پادگان شهید باقری سپاه. 2
تیپ انصارالحجه فسا. 3
ــاء موسســه . 4 ــم االنبی قــرارگاه خات

حــرا
قــرارگاه عملیاتــی لشــکر ســی . 5
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ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت . 7

ــزد ــعبه ی ــی ش ــام خمین ام
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کردســتان اســتان  ســنقر 
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کرمانشاه

خمینــی . 15 امــام  امــداد  کمیتــه 
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گلســتان
و . 5 فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
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یــزد اســکندر 

باغ موزه قصر آینه یزد. 7
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دشــت . 10 آهــو  بنزیــن  پمــپ 
ن چمســتا
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ســر عیــن

هتل شایان سرعین. 2
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کرمــان
هتل هیالن رفسنجان. 6
هتل و تاالر کاخ کرمان. 7
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شــهید دوران اســتان فــارس

شــیالت، ســد و
نیـروگاه

شیالت مرکز رجائی مازندران. 1
اســتان . 2 تنکابــن  شــیالت 

ن ا ر نــد ز ما
بهشــهر . 3 نیــروگاه ســیاه  و  ســد 

مازنــدران اســتان 
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کلینیک آب و برق خوزستان. 5
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بیمــه هــا
ــامی . 1 ــوری اس ــزی جمه ــه مرک بیم

ــرز ــتان الب ــران اس ای
تامین اجتماعی خوزستان. 2
سرپرســتی بیمــه ملــت شــعبه . 3

ــزد  ی
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مخابرات استان قم. 4
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سیلوی قم. 6
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