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 ویرایش و باز بینی

1041دی ماه   

 اتاق سرور دانشگاه صنعتی شریف(1

 اتاق سرور واگن سازی پارس(2 

 اتاق سرور بانک کشاورزی بوشهر(3 

 آلمان در ایران (Siemens) اتاق سرور شرکت(4 

 دادگستری اراکاتاق سرور (5 

 فرانسه در ایران  Total)) اتاق سرور شرکت(6 

 )مرز اینچه برون)اتاق سرور گمرک گلستان (7 

 )شبکه بازار)اتاق سرور صدا و سیمای جمهوری اسالمی (8 

 اتاق سرور کارگزاری بورس آبان(9 

 )آلمان در ایران  ( (basfاتاق سرور شرکت(10 

 محاسبات سمناناتاق سروردیوان (11 

 ( BMW)اتاق سرورشرکت پرشیا خودرو بی ام و(12 

 اتاق سرور بنیاد مسکن استان البرز(13 

 اتاق سرور بنیاد مسکن استان قم(14 

 اتاق سرور شرکت کروز(15 

 اتاق سرور پتروشیمی رازی ماهشهر(16 

 اتاق سرور شرکت فراست تدبیر(17 

 اتاق سرور سرمایه گذاری کیش(18 

 اتاق سرور صندوق تعاون(19 

 اتاق سرور شرکت هدایت فرهیختگان(20 

 اتاق سرور قرارگاه کربال(21 

 اتاق سرور تجارت الکترونیک پارسیان(22 

 اتاق سرور کارگزاری ارگ هومن(23 

 اتاق سرور قوه قضاییه تهران(24 

 اتاق سرور استان قدس رضوی(25 

 تابراناتاق سرور آموزش عالی (26 
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 اتاق سرور شرکت سرمایگذاری ارگ هومن(27 

 )وابسته به صدا و سیما)اتاق سرور عمران جام جم (28 

 اتاق سرور رایان دژ(29 

 اتاق سرورشرکت کارگزاری آبان(30 

 شرکت تولیدی کیافرین(31 

 شرکت بین المللی آزمایشگاهی وتحقیقات دکترکامکار(32 

 انفورماتیکشرکت خدمات (33 

 شرکت عمران گسترامداد(34 

 people counter       سازمان میادین میوه وتره بارشهرداری تهران(35 

 شرکت خدمات بهداشت ودرمان حکیم مس کرمان(36 

 شرکت صنایع کیمیا چوب(37 

 )استان مرکزی) شرکت کمباین سازی ایران (38 

 شرکت انرژی سازان آفتاب(39 

 people counter  آرین موتورپویا نماینده میتسو پیشی ژاپنشرکت (40 

 شرکت لوله سازی قائم اصفهان(41 

 شرکت آجرماشین پویا سفال شاهرود(42 

 )کاله) شرکت کاسل نوش (43 

 people counter                          شرکت لی لی یان مد دبن هامز(44 

 شرکت لبنیات گال(45 

 نه سازان صنعت تاسیساتشرکت بهی(46 

 شرکت آرتا جوجه سبالن(47 

 شرکت سیمان سفید بنوید(48 

 شرکت طرح و فن آبگینه(49 

 شرکت پالستیک پوشینه(50 

 شرکت ایران مالس(51 

 شرکت مرغ اجداد زربال(52 

 سازمان هواو فضا(53 
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 شرکت دارو سازی آترا(54 

 کیمیا صنعت شریف(55 

 سیستم هوشمندکارزان (56 

 شرکت توان گستر(57 

 شرکت سیمان بنوید(58 

 شرکت ندا رایانه(59 

 شرکت فجر توسعه(60 

 شرکت ارتباط مجازی(61 

 شرکت بازرگانی سینا(62 

 شرکت مهر نیرو(63 

 شرکت فوالد چدن آذر(64 

 شرکت کیا آفرین(65 

 اتاق سرورشرکت بیمه مرکزی سامان(66 

 سرورشرکت ایران خوردواتاق (67 

 اتاق سرورشرکت تبلیغاتی کانون ایران نوین(68 

 اتاق سرورنیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران(69 

 people counter  شرکت فروشگاههای اتکا(70 

 اتاق سرور مجمع تشخیص مصلحت نظام(71

 اتاق سرور لیزینگ خودرو غدیر(72

 موتورخانه دانشگاه بوعلی همدان(73

 اتاق سرور کارگزاری بورس بانک ملت(74

 اتاق سرور صندوق مهر امام رضا(75

 اتاق سرور شرکت مهد خاور میانه(76

 اتاق سرور شرکت زرین سلولز(77

 اتاق سرور شرکت اسکام(78

 سیستم اعالم و اطفای حریق شرکت اعزام(79

 سایت دوم اتاق سرور قوه قضاییه تهران(80
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 و فاضالب جنوب غرب تهراناتاق سرور آب (81

 people counter  تیر 7آرین موتور شعبه (82

 people counter آرین موتور شعبه شمیران(83

 اتاق سرور دانشگاه آزاد اهواز(84

 مجموعه اتاق سرور های دانشگاههای علوم پزشکی آبادان(85

 اتاق سرور شرکت بین المللی استراتوس(86

 سازی فراباتاق سرور شرکت سد (87

 اتاق سرور شرکت ویستا بست(89

 )کویک اند)اتاق سرور شرکت مخابرات همراه اول(90

 اتاق سرور شرکت نفت آبادان(91

 اتاق سرور فرودگاه بوشهر(92

 اتاق سرور چوب و کاغذ مازندران(93

 اتاق سرور پژوهشگاه حوزه و دانشگاه(94

 اتاق سرور شرکت ایمن سازان(95

 سرور شرکت امن پردازاناتاق (96

 اتاق سرور کارگزاری بورس کشاورزی(97

 اداره حمل و نقل و پایانه های استان تهران(98

 سرد خانه سرم سازی رازی(99

 اتاق سرورمدرسه سفارت آلمان(100

 اتاق سرورشعب بانک کشاورزی کرمانشاه(101

 سردخانه های آمادگاه شهید باهنر کرمان(102

 سرور بانک صادرات سنندجاتاق (103

 اتاق سرور شرکت سهامی دام و طیور(104

 اتاق سرور شرکت مشاورین ساحل(105

 اتاق سرور کمیته امداد قم(106

 اتاق سرور بانک کشاورزی قم(107

 )4سایت )اتاق سرور شرکت کروز (108
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 تهران 2اتاق سرور سازمان آب منطقه (109

 )2ایت س)اتاق سرور شرکت اسکام  (110

 اتاق سرور شرکت لیزینگ ایرانیان(111

 اتاق سرور شرکت ایرانیان اطلس (112

 اتاق سرور مدیریت برنامه ریزی قم(113

 اتاق سرور شهید باهنر کرمان (114

 اتاق سرور مس شهید باهنر کرمان  دفتر مرکزی (115

 اتاق سرور برق منطقه ای کرمان(116

 ای سمناناتاق سرور برق منطقه  (117

 اتاق سرور بیمه سالمت بجنورد(118

 اتاق سرور توسعه نفتی آذر (119

 )سایت دفتر مرکزی)اتاق سرور شرکت عظام  (120

 )2سایت )اتاق سرور شرکت اسکام  (121

 شرکت مکرر (122

 رکت اسیا فرا نگر(123

 پتروشیمی اراک(124

 بیمارستان رجایی (125 

 مدرسه سفارت آلمان(126

 شرکت بورس آریا(127

 شرکت سرم سازی قزوین(128

 اتاق سرور شرکت داتیس (129

 اتاق سرور شرکت پترو فرو (130

 people counter                              فروشگاه پاالدیوم (131

 people counter      مرکز فروش  پاالدیوم دبن هامز اصفهان(132

 people counter                           فروشگاه سوپر درای(133

 people counter                            فروشگاه پری مامان(134

 people counter                             فروشگاه پونت روما(135



                                 

41واحد  14پ-بزرگراه ستاری–تهران    

11444904-11114014-11114044:تلفن  

http://www.pishrans.com       info@pishrans.com 

 people counter                             مرکز فروش جنیفر(136

 people counter                    موتور ایران نماینده گی اتی(137

 اتاق سرور ثبت زنجان(138

 اتاق سرور ثبت آمل(139

 اتاق سرور دیوان عدالت اداری تهران(140

 اتاق سرور بنیاد شهید تهران(141

 انباردارو تدارکات پزشکی بهار(142

 اتاق سرور راه و شهرسازی بوشهر (143

 تهیه مواد معدنی ایراناتاق سرور شرکت (144

 اتاق سرور شرکت یونی لور(145

 اتاق سرور شرکت نوآندیشان سراوان(146

 اتاق سرور شرکت نیرو گستر(147

 4اتاق سرور آب و فاضالب منطقه (148

 اتاق سرور شرکت نقش جهان(149

 اتاق سرور فرودگاه الر(150

 اتاق سرورهای تامین اجتماعی قزوین(151

 سرورشرکت گازتک اتاق(152

 )ژنتیک)یخچالها و فریزرهای مرکز پزشکی خاص شرق(153

 اتی سازان شبکه دایان(154

 اتاق سرور شرکت کاوش(155

 اتاق سرور شرکت کهربا گستر(156

 اتاق سرورزیست ارکید فارمد(157

 اتاق سرور راه آهن جمهوری اسالمی ایران(158

 اتاق سرور بانک کشاورزی جیرفت(159

 )دانشگاه شهید بهشتی)اتاق سرور پژوهشگاه ابن سینا(160

   people counter                  فروشگاه لیلیان مد نیاوران(161

 اتاق سرور سازمان فناوری اطالعات(162
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 اتاق سرور پتروشیمی فجر(163

 سیمان سامان غرب(164

 اتاق سرور شرکت تهویه گلد ایران پارس(165

 سرور توسعه کسب و کار صبااتاق (166

 vc2000  فروشگاه زنجیره ای پاخفوآ(167

 src1.9  )2)اتاق سرور زرین برگ پرشیا (168

 src2.11 اتاق سرور رایانه خدمات امید(169

 اتاق سرور اداره کل دارایی اردبیل(170

 اتاق سرور پتروشیمی تخت جمشید(171

 البراتوار دکتر کامکار(172

 سردخانه سرم سازی رازی(173

 اتاق سرور مجمع تشخیص مصلحت(174

 اتاق سرور نیکان پخش بهپرور(175

 زرین برگ پرشیا(176

 اتاق سرور سرمایه گذاری و خدمات روستایی و عشاییری جاهد(177

 بنیاد مسکن شیراز(178

 شعبه شرق تهران 51اتاق سرور (179

 ناتاق سرور تامین و تصفیه آب تهرا(180

 درسا دارو(181

 اتاق سرور دانشگاه آزاد ارومیه(182

 مجموعه فرهنگی ورزشی چمران(183

 بیمارستان امیرالمومنین اهواز اتاق دوم(184

 vc2000   آرین موتور شعبه تهران پارس(185

 اتاق سرور هالل احمر استان اراک(186

 اتاق سرور تدبیر داروی تابان(187

 افزار اسیااتاق سرور سنجش (188

 اتاق سرور پدیده رویای قرن(189
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 اتاق سرور دانشکده علوم پزشکی ساوه(190

 موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق(191

 اداره کل راه و شهرسازی البرز(192

 شرکت پیوند آزاد شبکه(193 

 )پارس سیستم شرق)ثبت اسنادو احوال شهر کرد(194

 (oil meter) شرکت پایندان(195

 )عدد 2)بیمارستان بازرگانان(196

 شمارشگر نمایشگاه اتومبیل آرین موتور پویا(197

 اتاق سرور دادسرای انتظامی قضات(198

 اتاق سرور طب و تصویر تابش پرتو(199

 سردخانه بیمارستان امام حسین زنجان(200

 اتاق سرور لوله و ماشین سازی(201

 خلیج فارساتاق سرور صنایع معدنی و فلزی (202

 اکسس کنترل ره پویش التیالن اهواز(203

 سردخانه بیمارستان امیرالومنین اهواز(204

 اتاق سرور جهاد کشاورزی کرمانشاه(205

 شرکت پایا بسپار اریا(206

 شمارشگر فروشگاهی فروشگاه میرداماد لیلیان مد(207

 مسیر گستر جنوب(208

 شرکت پایتخت وندا(209

 سرور فروشگاههای ذنجیره ای افق کوروشاتاق (210

 اتاق سرور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قم(211

 انبارهای شرکت پوبر(212

 اتاق سرور خطوط لوله و مخابرات نفت(213

 اتاق سرور آب و فاضالب ساوه(214

 شرکت پوبر کنترل دمای انبار(215

 شرکت پونل برسام  کنترل دمای یخچال(216
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 (شزان) اتاق سرور نوآوران فن آوریهای همگرا(217

 (2سایت )اتاق سرور زیست ارکید فارمد(218

 اتاق سرور چاپ و نشر بانک ملی (219

 اتاق سرور شرکت تعاونی هنر و توسعه و ارتباطات شایگان(220

 (2سایت )اتاق سرور شرکت ویستا بست (221

 اتاق سرور شرکت بهپرداز داده های شی گرا (222

 (شاور رایانه)اتاق سرور تنظیم مقرارت اهواز  (223

 اتاق سرور شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه (224

 اتاق سرور شرکت الیف برد (225

 بیمارستان آریا اهواز کنترل دمای یخچالهای آزمایشگاه و بانک خون و سردخانه (226

 پایانه راد(227

 آب منطقه ای اردبیل(228

 نفت و گاز پترو سینا اریا(229

 شرکت سهامی عام پارس پامچال(230

 (شعبه کرج)آرین موتور (231

 22تامین اجتماعی شعبه (232

 22تامین اجتماعی شعبه (233

 (بلوکات)سازمان راهداری بندر عباس (234

 (بلوکات)سازمان ثبت بندر عباس(235

 بلوکات (236

 شرکت آتین ایمن سامانه رسا(237

 بلوکات(238

 25تامین اجتماعی شعبه (239

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون(240

 اداره ثبت اسنادوامالک خراسان جنوبی(240

 52تامین اجتماعی شعبه (241

 (توانیر)بلوکات (242
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 24تامین اجتماعی شعبه (243

 22تامین اجتماعی شعبه (244

 1تامین اجتماعی شعبه (245

 52تامین اجتماعی شعبه (246

 لیزینگ غدیر(247

 51تامین اجتماعی شعبه (248

 تامین اجتماعی شهر ری(249

 نوآوران اندیش رایانه(250

 2تامین اجتماعی شعبه (251

 8تامین اجتماعی شعبه (252

 3تامین اجتماعی شعبه (253

 27تامین اجتماعی شعبه (254

 شرکت دیده بان امن (255

 تجارت الکترونیک پارسیان(256

 سیب طالی هوشمند(257

 بیمارستان نیروی هوایی بعثت(258

 موسسه آموزش عالی علوم وتوسعه آریا(259

 آمل-شرکت تولید خودرو و صنعت خزر (260

 پونل برسام(261

 شرکت بین المللی محبی(262

 شرکت پرشیا خودرو(263

 (قم)امام خمینیموسسه (264

 سیستم گستر (265

 شرکت بین المللی محبی(266

 اداره کل  راهداری وحمل ونقل استان لرستان (267 

 بنیاد شهید شهر کرد(268

 بیمارستان نیروی هوایی بعثت(269
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 4تامین اجتماعی شعبه (270

 طرح و اندیشه بلوکات(271

 شرکت تدکار (272

  موسسه  علمی آموزشی تابران   (273

 مهندسی مکرر  مواد  (274

 صنایع چوب و کاغذ(275

 آنا اروم علم آور(276

 صنایع مدیا موتورز کیش(277

 بیمه دی(278

 پارس سیستم شرق(279

 کاریزان طب گلستان(280

 گروه قطعات خودرو عظام(281

 مدیریت برنامه ریزی استان قم (282

 آرین موتور پویا (283

 نیکان پخش بهپرور(284

 زیست ارکید فارمد(285

 مجتمع گاز پارس جنوبی(286

 کاریزان طب گلستان(287

 نوآوران اندیش رایانه (288

 پیشگامان اندیشه برتر(289

 شرکت مهندسی و ساخت توربینهای برق آبی(290

 ایتالیا  nauنماینگی عینکهای (292

 فاراد صنعت چابک (293

 توسعه انرژی متین تام(294

 امن پردازان کویر(295

 زیست ارکید فارمد(297

 بیمارستان بعثت(298
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 نسیم سرمایش زاگرس(299

 ایرانیان اطلس(300

 شبکه بازار صدا و سیما(301

 نسیم سرمایش زاگرس(302

 بلوریان(303

 ایران نوین کیش(304

 شرکت چیکو(305

 ویستا بست (306

 برق منطقه ای سمنان(307

 پترو آهن فردوس(308

 گروه سرمایه گذاری مهد خاورمیانه(309

 سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین(310

 آقای اصغری(311

 اداره راه و شهر سازی البرز(312

 شهران سازه(313

 شرکت کاوش(314

 بیمه سامان(315

 لیزینگ ایرانیان(316

 زرین برگ پرشیا(317

 فراب(318

 رایان بورس(319

 پونل برسام(320

 فراورده های گوشتی تانیس(321

 آب و فاضالب جنوب تهران(322

 مجتمع گاز پارس جنوبی(323

 بیمارستان بازرگانان(324

 پوبر(325
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 پونل برسام(326

 مدیریت برنامه ریزی قم(327

 بانک کشاورزی قم(328

 آستان قدس سازمان مرکزی(329

 مس شهید باهنر(330

 پژوهشگاه استاندارد(331

 پژوهشگاه استاندارد(332

 سنجش افزار آسیا(333

 تدبیر داروی تابان(334

 مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری ابن سینا(335

 کسب و کار نو پای خاور زمین(336

 آب و فاضالب جنوب غرب(337

 هتل پارسیان(338

 اندیشنوآوران (339

 ایران اطلس کیش(340

 (طالیه داران)اداره بازرسی آذربایجان شرقی(341

 دهکده آبی پارس(342

 آرین موتور تابان(343

 شرکت تانیس (344

 مدیریت ساخت تجارت(345

 انیستیتو پاستور(346

 پونل برسام تبریز(347

 پونل برسام ساری(348

 پونل برسام اصفهان(349

 ای اردبیلآب منطقه (350

 نوآوران اندیش رایانه غرب(351

 دانشگاه ارومیه(352
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 شرکت تانیس(353

 موسسه خیریه محک (354

 زیست ارکید فارمد(355

 دانشگاه علوم پزشکی اراک(356

 بانک کشاورزی قم (357

 شیر خشک نوزاد پگاه(358

 ریخته گری تراکتور سازی ایران(359

 آب و برقموسسه آموزش عالی صنعت (360

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز(361

 مهندسی فرزان مشاورآسیا(362

 ویستابست(363

 کرمانشاه( ص)بیمارستان حضرت معصومه (364

 توسعه فناوری پارس سیستم شرق(365

 بیمارستان شفا تامین اجتماعی سمنان(366

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (367

 نیکان پخش بهپرور(368

 ایر یاتاش کیش(369

 ساوه پزشکی علوم دانشکده(370

 قم استان کشاورزی انکب شعب مدیریت(371

 آذربایجان شبکه داران طالیه(372

 جهانپارس ساختمانی(373

 کرمان ای منطقه برق(374

 آریامبناتشخیص(375

 شفابابلسر بیمارستان (376

 قم استان کشاورزی بانک شعب مدیریت(377

 آذربایجان شبکه داران طالیه (378

 تهران 3 شعبه اجتماعی تامین سازمان (379
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 مرکزی احمراستان هالل جمعیت (380

 سدرصحت بازرگانی صنعتی(381

 قم استان کشاورزی بانک شعب مدیریت (382

 ایران وتولیدموادمعدنی تهیه(383

 قم استان ریزی وبرنامه مدیریت سازمان(384

 ایران وتولیدموادمعدنی تهیه(385

 آذربایجان شبکه داران طالیه(386

 (شرکت گاز ارومیه )غرب  رایانه اندیش نوآوران(387

 پارس  فیدارشیمی(388

 کرمان ای منطقه برق(389

 دیریت شعب بانک کشاورزی استان قم م390)

 آذربایجان شبکه داران طالیه(391

 تهران 3 شعبه اجتماعی تامین سازمان(392

 احمراستانمرکزی هالل جمعیت(393

 سدرصحت ازرگانیب  صنعتی(394

 قم استان کشاورزی انکب شعب مدیریت(395

 ایران وتولیدموادمعدنی تهیه(396

 قم استان ریزی وبرنامه مدیریت سازمان(397

 ایران وتولیدموادمعدنی تهیه(398

 ایران وتولیدموادمعدنی تهیه(399

 آذربایجان شبکه داران طالیه(400

 (نوآوراناندیش) گازارومیه شرکت(401

 پارس فیدارشیمی(402

 کرمان ای منطقه برق(403

 گلستان طبیعی منابع آبخیزداری کل اداره(404 

 تدبیرآذربایجان پشتیبان405)

 شریف صنعتی دانشگاه(406
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 ماوراءبحار پزشکی تدارکات(407

 پرشیا برگ زرین(408

 ( داتین)  قشم آرین داتیس افزاری نرمشرکت (409

 یران ا  اف.   اس.    آ.   بیشرکت  (410

 گرگان پیشرورایانه( گرگان هواشناسی اداره (411

 آذربایجان شبکه داران طالیه(412

 پرشیا برگ زرین(413

 خودرو ایران الکترونیک تجارت(414

 نظام مصلحت تشخیص  مجمع دبیرخانه(415

 فارمد بیوسان (416

 (ودجا) جوادالعمه مجتمع (417

 (ودجا) جوادالعمه مجتمع (418

 مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی(419

 اداره بازرسی آذربایجان شرقی(420

 کوروش افق ای زنجیره فروشگاههای(421

 تدبیرآذربایجان پشتیبان(422

 پرشیافاواگسترش(423

 قم استان پست کل اداره(424

 پارس رایان حساب(425

 هوشمندروهام( شازنداراک نفت پاالیشگاه)(426

 مدیارهیارخودرو(427

 مشاوردزآب مهندسی(428

 ارکیدفارمد زیست(429

 الرستان عالی آموزش مجتمع(430

 رویا زرین (431

 تدبیرآذربایجان پشتیبان(432

 هیراد هتلداری گردشگری توسعه مدیریت(433
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 رفاه ای زنجیره فروشگاههای(434

 الکریم دارالقرآن سازمان(435

 فجر پتروشیمی(436

 رازی سازی وسرم واکسن تحقیقات موسسه(437

 فارس استان اسالمی انقالب بنیادمسکن کل اداره(438

 فارس استان اسالمی انقالب بنیادمسکن کل اداره(439

 اس جی آریااس کیفی خدمات(440

 برسام پونل(441

 غرب رایانه اندیش نوآوران(442

 شرق سیستم ارسپ فناوری توسعه(443

 تامین اجتماعی خوی(444

 داروپخشداروهای دامی  توزیع(445

 اردبیل ای نطقهم آب(446

 اردبیل ای منطقه آب(447

 فراب تجهیزات ساخت(448

 غرب رایانه اندیش نوآوران(449

 ماوراءبحار زشکیتدارکات پ(450

 نظام صلحتم تشخیص مجمع(451

 دایان شبکه سازان آتی(452

 برسام پونل(453

 مایرملنهوف بندی بسته(454

 (آروین)ویستانگر آتیه اطالعات فناوری گروه(455

 ملت بانک کارگزاری(456

 مرکزایالم صداوسیمای(457

 وپاالیش طرح مهندسی(458

 کارون وصنعت کشت(459

 ایران وتولیدموادمعدنی تهیه(460
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 تهران2 منطقه وفاضالب آب(461

 تهران 2 منطقه وفاضالب آب(462

 سدرصحت بازرگانی صنعتی(463

 سدرصحت بازرگانی صنعتی(464

 3 شعبه تهران اجتماعی تامین(465

 52 شعبه تهران اجتماعی تامین(466

 آذربایجان شبکه داران طالیه(467

 هواشناسی آذربایجان شرقی(468

 محاسبات آذربایجان شرقیدیوان (469

 شهرقدس بهمن 52 بیمارستان(470

 ( عام سهامی) البرز پخش(471

 شهرقدس بهمن 52 بیمارستان(472

 تامین اجتماعی تکاب(473

 تامین اجتماعی اشنویه(474

 52 شعبه اجتماعی تامین(475

 27 شعبه اجتماعی تامین(476

 22 شعبه اجتماعی تامین(477

 شهرری شعبه اجتماعی تامین(478

 درسادارو تولیدمواددارویی(479

 2 تامیناجتماعیشعبه(480

 22 شعبه اجتماعی تامین(481

 ایران هنرمندان خانه(482

 8 شعبه اجتماعی تامین(483

 شهیدباهنر بنادرودریانوردی اداره-فارس خلیج آهورایانه(484

 1 شعبه اجتماعی تامین(485

 25 شعبه اجتماعی تامین(486

 فارس منطقه ایران نفت ومخابرات لوله خطوط(487
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 برسام پونل(488

 لنگرود بتن تحکیم آزمایشگاه(489

 اردبیل استان وداریی اموراقتصادی کل اداره(490

 اداره کل فرهنگ و ارشاد تبریز(491

 سیمان سوفیان(492

 51 شعبه اجتماعی تامین(493

 24 شعبه اجتماعی تامین(494

 تامین اجتماعی سردشت(495

 فارس منطقه ایران نفت ومخابرات لوله خطوط(496

 ( محک)  سرطان مبتالبه ازکودکان حمایت خیریه موسسه(497

 (محک)  سرطان مبتالبه ازکودکان حمایت خیریه موسسه(498

 تامین اجتماعی سلماس(499

 آور علم آنااروم(500

 هرانت استان غرب جنوب وفاضالب آب(501

 هنرمندان خانه(502

 نفت صنعت دانشگاه(503

 شهیدباهنر مس صنایع(504

 لنگرود بتن تحکیم آزمایشگاه(505

 ارکیدفارمد زیست(506

 تهران اجتماعی تامین2 شعبه(507

 تهران اجتماعی تامین 22 شعبه(508

 صباحی بازرگانی(509

 مرکزی مناطق نفت(510

 آذربایجان شرقیاداره فرودگاههای (511

 تامین اجتماعی بوکان(512

 تامین اجتماعی چایپاره(513

 تامین اجتماعی ماکو(514
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 تهران اجتماعی تامین 4 شعبه(515

 گازاکباتان کنترل(516

 دانشگاه آزاد تبریز(517

 بهپرور پخش نیکان(518

 باتاتن حفظ سازمان(519

 گسترفنآوا شبکه(520

 بیدستان وموادغذایی سازی الکل(521

 ( خانه خاص سهامی شرکت) خانه(522

 فارس منطقه ایران نفت ومخابرات لوله خطوط(523

 ( عام سهامی)  مهرام تولیدی گروه(524

 قم استان ریزی وبرنامه مدیریت سازمان(525

 (شهیداندرزگو) بازرگانان بیمارستان(526

 وبرق آب صنعت وکاربردی علمی عالی آموزش موسسه(527

 ( عام سهامی)  مهرام تولیدی گروه(528

 بیدستان وموادغذایی سازی الکل(529

 هرانت استان جادهای ونقل وحمل راهداری کل اداره(530

 فاوا سازمان(531

 تدبیرآذربایجان پشتیبان(532

 فاوا سازمان (533

 درساداروشرکت (534

 تدبیر پشتیبانشرکت   (535

 تولیدی سیرنگ یزدشرکت تعاونی (536

 دانشگاه سراسری ارومیه (537

 شرکت گلرنگ(538

 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان(539

 دادگستری استان اصفهان (540

 هواپیمایی کاسپین (541
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 سازمان توسعه طرحهای صنعتی فن اوران پارسیان(542

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی (543

 نواندیشان مدیانام (544

 گرگان -شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان(545

 شرکت ا وای همراه هوشمند هزاردستان (546

 سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران(547

 اداره کل  امورمالیاتی استان گیالن(548

 اداره کل مالیات آذربایجان غربی549) 

 رشت -کل امورمالیاتی استان گیالن اداره550) 

 شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا551) 

 شرکت افق توسعه صابرین552) 

 3شبکه  –سازمان صداو سیما 553) 

 شهرداری گرمسار554)

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی 555)

 شرکت تولید رینگ سایپا556)

 بندرعباسدانشگاه آزاد اسالمی واحد 557)

 سوپرپایپ اینترناشنال558)

 شرکت گاز استان کرمان559)

 شرکت دژ ایرانیان کیسان صنعت (560

 شرکت اریا مبنا تشخیص(561

 پشتیبان تدبیر اذربایجان (562

 خراسان جنوبی  -شهرداری بشرویه(563

 بیمارستان روانپزشکی نیایش تهران(564

 سازمان فاوا(565

 بندرعباسافزار پویاشرکت هدیش (566

 شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه567)

 مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه (568



                                 

41واحد  14پ-بزرگراه ستاری–تهران    

11444904-11114014-11114044:تلفن  

http://www.pishrans.com       info@pishrans.com 

 توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت(569

 شرکت مهندسین مشاورهگزا(570

 شرکت گاز رفسنجان (571

 تامین اجتماعی پیرانشهر(572

 شرکت ناریان مدرن پاسارگاد (573

 کارگزاری دلیران پارس (574

 فیدار شیمی (575

 معاونت مهندسی ناجا(576

 شرکت توانیر (577

 اداره کل فرودگاههای استان بوشهر (578

 کرمانشاه -( ص)بیمارستان حضرت معصومه  (579

 بندرعباس -شرکت هدیش افزار پویا  (580

 شرکت فجر انرژی خلیج فارس (581

 گلستانگاز استان ت(582

 شهرستان ایوان غرب-استان ایالم –( ع)بیمارستان امام رضا (583

 (بیمارستان قلب شهید رجایی) مرکز اموزشی تحقیقاتی  درمانی قلب وعروق شهید رجایی (584

 شهرستان دهلران –استان ایالم  -بیمارستان شهدا دهلران(585

 کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان(586

 شهرستان مهران –استان ایالم  -بیمارستان امام حسین مهران(587

 شهرستان آبدانان –استان ایالم  –بیمارستان  حضرت رسول اکرم آبدانان (588

 شرکت ملی گاز استان چهارمحال بختیاری(589

 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی(590

 بیمارستان کودکان مفید(591

 کهکشان رایانه الوند(592

 استان خوزستان –بیمارستان و زایشگاه الهادی شوشتر (593

 بیمارستان بعثت نهاجا(594

 سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن (595
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 آپادانا تابناک سیستم (596

 عمران اطلس ایرانیان(597

 اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی(598

 موسسه حسابرسی حسام(599

 (آریا مبنا) علمی صنعتی ایران سازمان پژوهشهای (600

 رایان بورس(601

 بندرعباس  -پویاهدیش افزار(602

 (کهکشان رایانه الوند) ماشین سازی اراک (603

 تدبیراقتصاد مجد(604

 سازمان تامین اجتماعی شعبه شهریار (605

 کارخانه نوآوری هم آوا (506

 سازمان تامین اجتماعی اداره کل شهرستانهای استان تهران (607

 سازمان تامین اجتماعی شعبه رباط کریم  (608

 سازمان تامین اجتماعی شعبه رودهن  (608

 سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرقدس (609

 پیشتازطب زمان(610

 سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران (611

 (سیستم هشداردهنده حبس افراد درسردخانه ) بیمارستان بعثت نهاجا(612

 هواپیمایی آتاشرکت (613

 توزیعنیرویبرقاستانزنجان(614

 سازمان تامین اجتماعی شعبه پاکدشت(615

 بیمارستان تامین اجتماعی سنندج(616

 رهیاب رایانه البرز(617

 دانشگاه صنعتی شاهرود(618

 شرکت استراتوس(619

 پادتن گستر ایثار (620

 شرکت توزیع برق زنجان (621
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 شرکت آریان کیمیا تک (622

  دانشکده علوم پزشکی تربت جام (623

 شرکت پایش ژن (624

 شرکت عمران شهرجدید هشتگرد (625

 ثبت احوال اصفهان (626

 شرکت عصر فناوری اترس (627

 شرکت فناوری بن یاخته های رویان (628

 تامین اجتماعی میناب (629

 تامین اجتماعی پارسیان (630

 تامین اجتماعی حاجی آباد (631

 تامین اجتماعی جاسک (632

 تامین اجتماعی سیریک (633

 تامین اجتماعی قشم (634

 تامین اجتماعی لنگه (635

 بندرعباس 1تامین اجتماعی شعبه  (636

 بندرعباس 2تامین اجتماعی شعبه  (637

  بندرعباس 3تامین اجتماعی شعبه  (638

 تامین اجتماعی رودان (639

 سرپرستی اداره امور شعب بانک ملی مازندران (640

 شرکت مهرام(641

 بیمارستان خیریه قمربنی هاشم نیشابور(642

 شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(643

 بهشتیپژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید (644

 مرکز درمان ناباروری ابن سینا(645

 جمعیت هالل احمر گیالن(646

 سازمان تامین اجتماعی مالرد(647

 بیمه زندگی باران(648
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 سازمان تامین اجتماعی شعبه شهید شقاقیوند (649

 سازمان تامین اجتماعی شعبه ورامین (650

 تان تهرانسازمان تامین اجتماعی  اداره کل شهرستان های اس(651

 سازمان تامین اجتماعی شعبه دماوند(652

 سازمان تامین اجتماعی شعبه فشم(653

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز(654

 صندوق  بازنشستگی صدا و سیما(655

 سازمان تامین اجتماعی شعبه فشافویه(656

 سازمان تامین اجتماعی شعبه بهارستان(657

 سازمان تامین اجتماعی شعبه فیروزکوه(658

 شرکت فروشگاه های زنجیره ای آروین بازار پارس(659

 نوآوران  عرصه تجارت و فناوری(660

 سازمان تامین اجتماعی شعبه اسالمشهر(661

 بیمارستان شهدای شهرستان پارس آباد(662

 کهکشان رایانه الوند(663

 شرکت صرافی شهر(664

 دی و فنی ایرانو کمک های اقتصاسازمان سرمایه گذاری (665

 کهکشان رایانه الوند(666

 شرکت تعاونی بندر سازان گناوه(667

 نوآوران  عرصه تجارت و فناوری(668

 NRCشرکت (669 

 هیژا دارو(670 

 وادین کوک (671

 شرکت صادفا (672

 صنایع هواییسازمان (673

 وزارت جهاد کشاورزی(674 

 شرکت مادر تخصصی توانیر (675
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 شرکت فردیدایمن شار(676

 شرکت کارن مادر سام(677  

 شرکت صنایع سیمان دشتستان(678 

 شرکت پالسمای خوارزمی ( 679

 بانک اقتصاد نوین (680

 شرکت نت پرداز آذر (681

 شرکت تپاک(682 

 شرکت آسه تجارت آسیا(683

 هاشم نیشابوربیمارستان خیریه قمر بنی (684 

 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(685

 شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه (686

 شرکت ملی صنایع مس ایران (687

 (688شرکت سینا پرداز آپادانا

( سهامی خاص ) شرکت کاوند نهان زمین  689) 

معاونت مهندسی ناجا  690) 

 (691سام الکترونیک 

 (692 سازمان فاوا

 (693شرکت صنایع شیمیایی فرتاک لوتوس

 (694 شرکت توسعه سرمایه رفاه

 (695شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

 (696 شرکت سرزمین بازی کورش

 (697سازمان صنایع هوایی

خط دریا بندر شرکت  698) 

اداره کل دادگستری آذربایجان شرقی  699) 

مرکزبهداشت تربت جام  700) 

 (701 شرکت فولمن

ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران  702 ) 
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 شرکت آب و فاضالب استان مرکزی(703   

 شرکت هشت ضلع کهربا (704

 اداره  کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی   (705

 شرکت اعتماد بین الملل  (706

 (بیمارستان آتیه ) شرکت پزشکی کوشک آتیه  (707

 شرکت رهیاب رایانه گستر (708

 شرکت فناوران نوژان ارتباط  (709

 موسسه همشهری  (710

 عصرفناوری اترس  (711

 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(712 

 سامان نیرو پاد(713 

 کیمیا اسپیدی قشم(714 

 سنوس  (715

 (سهامی خاص ) فن آوری سامانه های هوشمند رهام  (716

 ( سهامی خاص ) تامین سرمایه سپهر  (717

 کیمیا به آوران شهریار (718

 (آجا) اداره بهداشت ودرمان نیروی پدافند هوایی ارتش   (719

 البراتوارهای رازک (720

 خانه خالقیت و دیجیتال فصل نو (721

 ناریان مدرن پاسارگاد (722

 سیمان آرتااردبیل(723 

 آرد ستاره کردان(724

 زیست فناوران نوین گیتی ژن(725

 پتروالکتریک(726

 صنعت خشکباروحبوبات کورش(727

 بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی(723

 نیشابور( ع)بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (724
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 فرآورده های شیالت بندرعباس (725

 پتروگازجهان (726

 بیمه اتکایی امین (727 

 بیمارستان سینا زرندکرمان  728)

 موسسه عالمه مال هادی تهرانی  729)

 شرکت ولسرویسزایران متدهای شلمبرژر 730)

 شرکت تجارت مزمزبین الملل  731)

 شهرداری خمینی شهر  732)

 (پروژه دفترمرکزی) زرین رویا  (733

 شرکت گاز استان فارس(734   

 شرکت آب وفاضالب شهرستان ساوه  (735

 البرزنیروتجهیزات ناوگان ریلی   (736

 گروه سرمایه گذاری امیر  (737

 شرکت توزیع داروپخش  (738

 (سهامی عام) تراکتورسازی ایران   (739

 شرکت افزارایده نگر آسیا (740

 شرکت دامپروری کشاورزی افراشیر باختر (741

 سپهرپرداخت الکترونیک (742

 آقای مجتبی محسنی (743

 شرکت فاضالب تهران (745

 صنایع ارتباطی الکترونیک شرق (746

 آقای هادی عسگریان (747

 شرکت سیمان شمال(748

 (صنایع کاشی تبریز) گروه صنعتی کاشی تبریز (749

 شرکت توکاصنعت فوالد هرمزگان(750

 (دانشکده علوم پزشکی اسفراین )ودرمانی اسفراین دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی (751

 نهاد ریاست جمهوری  (752
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 شرکت ناردیس (753

 بانک اقتصاد نوین شعبه بوشهر (754

 بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر(755

 بانک اقتصاد نوین شعبه خرم آباد(756

 بانک اقتصاد نوین شعبه کرمان(757

 بانک اقتصاد نوین شعبه همدان(758

 بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج(759

 بانک اقتصادنوین شعبه مدرس شیراز(760

 شرکت پارس تامین نوید رایانه (761

 شرکت الکترونیک افزار آزما(762

 شرکت مهندسی وتوسعه نفت (763

 فریدون شهر( ص)بیمارستان حضرت رسول اکرم (764

 حوزه های علمیه قم   (765

 نورکرجتصویربرداران  (766

 تدبیرنیکان ایرانیان(767

 مرکز خدمات حوزه علمیه مشهد  (768

 (مدرسه اینورس) آقای علیرضا اردو بادی   (769

 شرکت گرگان زمین  (770

 مدیریت اموربین الملل.شرکت نفت ایران (771

 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتاء(772  

 بانک رفاه (773 

 شرکت مدیریت تولید برق نکاء (774

 بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی تهران  (775

 بانک اقتصاد نوین شعبه سرداران ارومیه  (776

 بانک اقتصاد نوین شعبه  زنجان (777

 بانک اقتصاد نوین شعبه گلساررشت   (778

 (تامین اجتماعی آبادان) شرکت پلی کلینیک شهید مطهری  (779
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 اداره کل تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد   (780

 تامین اجتماعی شعبه گچساران   (781

 تامین اجتماعی شعبه یاسوج  (782

 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهکیلویه و بویراحمد  383)

 تامین اجتماعی شعبه سی سخت    387)

 توکاصنعت فوالد هرمزگان  387)

 اتحاد موتورشرکت  387)

 داروسازی اسوه  383)

 اتاق اصناف ایران  388)

 بیمارستان شهدای گمنام تامین اجتماعی یاسوج  387)

 پلی کلینیک شهید رجایی اهواز  377)

 شرکت خدمات مالی واعتباری راه اقتصاد نوین  371)

 درمانگاه تامین اجتماعی فارسان  372)

 اجتماعی بروجن پلی کلینیک تخصصی تامین   373)

 (شهرکرد)مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری   377)

 تامین اجتماعی شهرکرد( ع )بیمارستان امام علی  377)

 درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی لردگان  377)

 تامین اجتماعی شهرکرد  1درمانگاه تخصصی شماره  373)

 پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شهرکرد  378)

 آقای تورج نجفی 377)

 (سهامی عام )شرکت پاالیش قطران ذغال سنگ  877)

 پژوهشگاه استاندارد  871(

 (شهرکرد) بازرسی کل استان چهارمحال وبختیاری 872)

 شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 873)

 نوشهر ( ره )دانشگاه علوم دریایی امام خمینی 877)

 تجارت الکترونیک ایران خودرو 877)

 کارگزاری نهایت نگر 877)
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 23سازمان تامین اجتماعی  شعبه  873)

 ارزش آفرینان فدک   878(

 شرکت سام الکترونیک   877)

 (زیتون) بانک اقتصاد نوین شعبه پاداد اهواز    817)

 اقتصادنوین شعبه تهرانپارس بانک 811)

 تامین اجتماعی شعبه اسالمشهر 812)

 ماموت خودرو  813)

 شهرداری رامسر 817(

 کارگزاری بانک کشاورزی 817)

 (پریمو) فروشگاه شیک پوش 817)

 (شعبه فرخی یزدی ) بانک اقتصادنوین  813)

 (شعبه هفت تیر) بانک اقتصاد نوین  818)

 (شعبه بلوارکشاورز) اقتصادنوین بانک  817)

 (بهشتی شعبه ) بانک اقتصاد نوین  827)

 (پیک نیک ) شرکت توسعه صنعت ویرامدرن ایرانیان 821)

 دایان برترآرنا  822(

 فوالد گستر آتیه سپاهان 823)

 شرکت مهندسی هدیش الکترونیک پیشرو 827)

 شرکت توزیع نیروی برق اهواز827)

 صنایع برق و الکترونیک بال صبا 827)

 بانک اقتصاد نوین شعبه آزادی قزوین  823)

 بانک اقتصاد نوین شهدای کرج 828)

 بانک اقتصاد نوین شعبه ولیعصر تبریز 827)

 شهریور تبریز 13بانک اقتصاد نوین شعبه   837)

 بانک اقتصاد نوین شعبه گلشهر 831)

 ن خوزستاناداره کل امورمالیاتی استا 832)

 اداره کل امورمالیاتی استان کردستان833)
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 سایا ارتباط آرن 837)

 اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی   837)

 (ی کردندشرکت لیان خریدار) اداره کل بنادرو دریانوردی استان هرمزگان    837)

 شرکت تولیدی صنعتی  نوبافت شادیلون833)

 استان سمنانبازرسی کل   838)

 شرکت تجارت خالق هدف 837)

 شرکت صنایع خاک چینی ایران 877)

 شرکت نظم آوران صنعت معدن گل گهر 871)

 بانک اقتصاد نوین شعبه جمهوری یزد  872)

 دانشگاه هنراسالمی تبریز 873)

 اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی  877)

 اداره کل امورمالیاتی استان همدان  877)

 ، توسعه وتجهیزمدارس استان قزوین اداره کل نوسازی  877)

 پترونیرو صبا873)

 اداره کل امورمالیاتی استان خراسان شمالی  878)

 اداره کل هواشناسی استان تهران 877)

 (اداره کل هواشناسی استان تهران ) شرکت کاوشگران جوامروز 877)

 بانک اقتصاد نوین شعبه هروی  تهران  871(

 بانک اقتصاد نوین شعبه خبرنگار تهران  872)

 شرکت مرغک 873)

 بانک اقتصاد نوین شعبه نیروی هوایی تهران  877)

 بانک اقتصاد نوین  شعبه بلوارکشاورز 877)

 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان  877)

 پارس دامسرشرکت فرآورده های لبنی آریا 877)

 (ویرا فناوران سبزگنو) شرکت ویرا فن آوران سبزگنو   871)

 مرکز تحقیقات بتن  872)

 شرکت امن افزار هوشمند رایکا 873)
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 بانک اقتصاد نوین شعبه فرهنگ ساری 877)

 بانک اقتصاد نوین شعبه ونک  تهران877)

 بانک اقتصاد نوین شعبه بزرگمهر اصفهان 877)

 بانک اقتصادنوین شعبه اقدسیه تهران 873)

 بانک اقتصاد نوین شعبه گرگان 878)

 بانک اقتصاد نوین شعبه فرشته تهران  877)

 (شرکت تضامنی  بهزادزرین قلم و شرکاء) صرافی کاج  تهران   837)

 شرکت امن پردازان فناوری زنجان831(

 بانک اقتصاد نوین شعبه گراش 832)

 بانک اقتصاد نوین شعبه فلکه گاز شیراز 833)

 شرکت توسعه صنعت ویرامدرن ایرانیان  837)

 درمانگاه روزبه تامین اجتماعی زنجان837)

 شرکت کهربارایان صنعت  837)

 تاید واترخاورمیانه 833)

 شرکت پتروشیمی پردیس 838)

 مدیریت درمان تامین اجتماعی زنجان 837)

 درمانگاه شهداء خرم دره  887)

 درمانگاه شفاء ابهر 881)

 پلی کلینیک تخصصی حکیم هیدجی 882)

 درمانگاه سهروردی خدابنده  883)

 بیمارستان امام حسین زنجان 887)

 بیمارستان شهید سلیمانی ابهر   887) 

 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان  887)

 خراسان رضویاداره کل تامین اجتماعی  883)

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  888)

 تامین اجتماعی هرمزگان 887)

 تامین اجتماعی ابوموسی 877)
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 تامین اجتماعی کیش 871)

 تامین اجتماعی الوان 872)

 تامین اجتماعی بندرخمیر 873)

 شرکت فاراد صنعت چابک 877)

(877  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


