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 IT HOUSEدرباره  
( SBU) کیکسب و کار استراتژ یاز واحدها یکیبه عنوان  یمیالد 2011در سال  راهکار نوآوران فرتاکاطالعات  یمؤسسه فناور

 فعالیت سال 8 پس ازاین مجموعه  ظهور گذاشت. یپا به عرصه  NISICTبا نام تجاری ، کانادا NISCERT شرکت
میالدی با توجه به راه اندازی مراکز تخصصی پیشرفته با همکاری شبکه ی گسترده ای از  2019از ابتدای سال ( 2011-2019)

شرکای معتبر داخلی و بین المللی در طیف وسیعی از بهروش ها و استاندارد های بین المللی با هدف ارائه راهکار های جامع 
در حوزه ی  IT HOUSEو از نشان تجاری ر داده تجاری خود )برند( را تغییمدیریتی در حوزه ی فناوری اطالعات، ماهیت 

 نمودار زیر، تقسیم بندی خدمات و محصوالت این مؤسسه را نشان می دهد. نمود. حصوالت و خدمات خود استفادهم
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  رزومه ی موسسهIT HOUSE در حوزه ارائه خدمات آموزشی: 
 12مدیر و کارشناس فناوری اطالعات در طی  5.000برای بیش از  عنوان 95در بیش از  دوره ی آموزشی 412برگزاری بیش از 

 به شرح ذیل: سال گذشته
 49  دوره ی آموزشیITIL V3 Foundation 
 13  دوره ی آموزشیITIL 4 Foundation  
 6  دوره ی آموزشیIT Service Management (Service Level Agreement) 
 2  دوره ی آموزشیITIL Practitioner  
 2  دوره ی آموزشیITIL Intermediate ( Service Operation) 
 2  دوره ی آموزشیISO/IEC 20000-1:2011 مبانی و الزامات + سر ممیزی( ) 
 2  دوره ی آموزشیProcess Approach 
 2  دوره ی آموزشیISO 15504 
 1  دوره ی آموزشیIT Asset Mngt  
 11  دوره ی آموزشیCOBIT 5 Foundation 
 12  دوره ی آموزشیCOBIT 2019 
 11  دوره ی آموزشی معماری سازمانی مبتنی بر چارچوبTOGAF (Part 1 & 2 ) 
 1  دوره ی آموزشیArchimate 
 33  دوره ی آموزشیBusiness Process Framework Based on Frameworx (eTOM Foundation) 
 6  دوره ی آموزشیFrameworx Overview  
 2  دوره ی آموزشیeTOM Practitioner  
 11  دوره ی آموزشیInformation Architecture Based On Frameworx (SID) 
 9  دوره ی آموزشیApplication Architecture Based On Frameworx (TAM) 
 17  دوره ی آموزشیBABOK 
 2  دوره ی آموزشیBusiness Analysis Competency & Tools  
 13  دوره ی آموزشیDMBOK 
 1  دوره ی آموزشیDPBOK 
 1  دوره ی آموزشیDSBOK 
 1  دوره ی آموزشیECBOK 
 2  دوره ی آموزشیERM 
 2  دوره ی آموزشیDATA Mining 
 2  دوره ی آموزشیSFIA 
 1  دوره ی آموزشیBPMN 
 2  دوره ی آموزشیBPMCBOK 
 1  دوره ی آموزشیSCRUM 
 1  دوره ی آموزشیAgile 
 3  دوره ی آموزشیISTQB 
 1  دوره ی آموزشیAPPINUM 
 4  دوره ی آموزشیGAMIFICATION 
 1  دوره ی آموزشیCMMI V2 Capability Foundation 
 5  دوره ی آموزشیISO 56002:2019 (Innovation Management Systems) 
 1  دوره ی آموزشیDesign Thinking 
 1  دوره ی آموزشیOKR 
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 1  دوره ی آموزشیAI 
 1  دوره ی آموزشیVeriSM Foundation 
 2  دوره ی آموزشیDevOps 
 3  دوره ی آموزشیBI (Business Intelligence) 
 2  دوره ی آموزشیBlock Chain 
 2  دوره ی آموزشیIT AUDIT 
 15  دوره ی آموزشیBIG DATA Foundation 
 5  دوره ی آموزشیBIG DATA Practical Analytics 
 2  دوره ی آموزشیInternational Payment 
 1  دوره ی آموزشیContact less Payment 
 4  دوره ی آموزشیEMV 
 3  دوره ی آموزشیATM Security 
 5  دوره ی آموزشیMobile Payment 
 11  دوره ی آموزشیPADSS (Payment Application Data Security Standard) 
 44  دوره ی آموزشیPCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 
 2  دوره ی آموزشیNIST 800-30 (Risk Management) 
 1  دوره ی آموزشیProject Risk Management 
 4  دوره ی آموزشیISO 31000 (Risk Management) 
 1  دوره ی آموزشیISO 27035 
 1  دوره ی آموزشیISO 22301 
 1  دوره ی آموزشیISO 21827 
 1  دوره ی آموزشیISO 18045 
 1  دوره ی آموزشیISO 15408 
 2  دوره ی آموزشیISO 27002 
 19  دوره ی آموزشیISO 27001:2013  ) مبانی و الزامات + ممیزی داخلی + پیاده سازی + سر ممیزی ( 
 2  دوره ی آموزشیISO 27001:2022  
 2  دوره ی آموزشیRESILIA (Cyber Security & Resilliance) 
 3  دوره ی آموزشیISO 33072:2016 (Security maturity Assessment) 
 3  دوره ی آموزشیCISSP 
 2  دوره ی آموزشیANGULAR 7  
 2  دوره ی آموزشیGroovy 
 2  دوره ی آموزشیNetwork + 
 1  دوره ی آموزشیCISA 
 1  دوره ی آموزشیCCSP 
 1  دوره ی آموزشیCCNA 
 1  دوره ی آموزشیIPV6 
 1  دوره ی آموزشیSecurity + 
 1  دوره ی آموزشیAdvance Back Up 
 1  دوره ی آموزشیCDCP 
 1  دوره ی آموزشیGreen IT 
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 1  دوره ی آموزشیCloud Computing  
 1  دوره ی آموزشیOpen API Foundation & Practitioner  
 1  دوره ی آموزشیTelco Cloud Open Stack  
 1  5دوره ی آموزشیG Protocols and Signaling  Analysis  
 1  دوره ی آموزشیE2E QoS Solution (2G,3G,4G)   
 1  دوره ی آموزشیSocial Media Analysis 
 1  دوره ی آموزشیVMWare NSX ICM & Design 
 1  دوره ی آموزشیIBM Web Sphere ESB v7.5 
 1  دوره ی آموزشیIBM IIB v10 (Administration + Developer 1) 
 1  دوره ی آموزشیJava Card 
 1  دوره ی آموزشیSOA Foundation 
 1  دوره ی آموزشیJMS Programming for web sphere MQ 
 1  دوره ی آموزشیIntroduction to Web Service 
 1  دوره ی آموزشیJava Web Service 
 1  دوره ی آموزشیDeveloping Application for the Java EE6 
 1  دوره ی آموزشیMainframe JCB 
 1  دوره ی آموزشیISPF/PDF 
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  رزومه ی موسسهIT HOUSE در حوزه ارائه خدمات آزمون بین المللی: 
  مراکز آزمون بین المللی مختلف  همکاری با نفر 176برای بیش از  آزمون بین المللی عنوان 23برگزاری(EXIN  ،هلندAPMG 

 سال گذشته به شرح ذیل: 12در طی  انگلستان( IRCAانگلستان،  AXELOSو  Pople CERT انگلستان،
 
  برگزاری آزمون بین المللیITIL V3 Foundation  نفر  56برای 
  برگزاری آزمون بین المللیISO/IEC 27001:2013  نفر  24برای 
  برگزاری آزمون بین المللیCOBIT 5 Foundation  نفر  20برای 
  برگزاری آزمون بین المللیISO/IEC 27001:2005  نفر  14برای 
  برگزاری آزمون بین المللیISO/IEC 22301:2012  نفر  11برای 
  برگزاری آزمون بین المللیISO/IEC 20000-1:2011  نفر  10برای 
  برگزاری آزمون بین المللیITIL 4 Specialist   نفر  9برای 
  برگزاری آزمون بین المللیITIL V3 Intermediate (LIFE CYCLE)   نفر  6برای 
  برگزاری آزمون بین المللیCOBIT 2019 Foundation Bridge  نفر  3برای 
  برگزاری آزمون بین المللیITIL 4 Foundation  نفر  3برای 
  برگزاری آزمون بین المللیVeriSM Foundation  نفر  2برای 
  برگزاری آزمون بین المللیVeriSM professional  نفر  3برای 
  برگزاری آزمون بین المللیPRINCE 2 Foundation  نفر  3برای 
  برگزاری آزمون بین المللیPRINCE 2 Practitioner  نفر  2برای 
  برگزاری ازمون بین المللیBusiness Analysis  نفر  2برای 
  برگزاری آزمون بین المللیSIAM Foundation  نفر  1برای 
  برگزاری آزمون بین المللیCOBIT 4.1 Foundation  نفر  1برای 
  برگزاری آزمون بین المللیAgile Scrum Foundation  نفر  1برای 
  برگزاری آزمون بین المللیCMMI V2 Foundation  نفر  1برای 
  برگزاری آزمون بین المللیGREEN IT Foundation  نفر  1برای 
  برگزاری آزمون بین المللیGREEN IT CITIZEN  نفر  1برای 
  برگزاری آزمون بین المللیCITO  نفر  1برای 
  برگزاری ازمون بین المللیCITM  نفر  1برای 
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  رزومه ی موسسهIT HOUSE  در حوزه ارائه خدمات مشاوره ای: 
  پروژه تدوین طرح توجیهی مدیریتی و فنی و شناسایی و ارزیابی بلوغ ساختاری و فرآیندی  سیستمITSMS  مرکز فناوری اطالعات دانشگاه عالمه طباطبایی مبتنی بر

 )اتمام( ISO 15504و استاندارد بین المللی  ITIL V3مدل 
  پروژه تدوین طرح توجیهی مدیریتی و فنی و شناسایی و ارزیابی بلوغ ساختاری و فرآیندی  سیستمITSMS  مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تربیت مدرس مبتنی بر

 ()اتمام ISO 15504و استاندارد بین المللی  ITIL V3مدل 
 طراحی و باز طراحی ساختار سیستم پروژه شناسایی ،ITSMS  شرکت خدمات انفورماتیک مبتنی بر مدلITIL V3  )اتمام( 
  پروژه تدوین طرح توجیهی مدیریتی و فنی و شناسایی و ارزیابی بلوغ ساختاری و فرآیندی  سیستمITSMS  مرکز فناوری اطالعات شرکت نفت مناطق مرکزی مبتنی بر

 ) اتمام( ITIL V3مدل 
 روژه طراحی و باز طراحی فرآیندها سیستم مدیریت کیفیت در مرکز پژوهش و توسعه ناجی مبتنی بر مدل پTL 9000  )اتمام( 
  پروژه شناسایی، طراحی و باز طراحی فرآیندها و ساختار سیستمITSMS  شرکت پردیس اطالع رسان سپهر مبتنی بر مدلITIL V3 )اتمام( 
 پروژه طراحی فرآیندها و ساختار ( سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار شرکت ارتباطات هوشمند امینMVNO بر اساس مدل )ITIL  وeTOM  وCOBIT )اتمام( 
  پروژه مطالعاتی شناسایی و تعریف استاندارد امنیت داده در صنایع کارت پرداخت مبتنی بر استانداردPCI DSS  اتمام(در شرکت شاپرک( 
  پروژه پیاده سازی و ارزیابی انطباق سیستم مدیریت امنیت داده بر اساس استانداردPCI DSS  اتمامدر شرکت تجارت الکترونیک پارسیان() 
  پروژه پیاده سازی و ارزیابی انطباق سیستم مدیریت امنیت داده بر اساس استانداردPCI DSS  اتمام(در بانک مسکن( 
  پروژه پیاده سازی و ارزیابی انطباق سیستم مدیریت امنیت داده بر اساس استانداردPCI DSS اتمام( در شرکت خدمات انفورماتیک( 
  پروژه مطالعاتی شناسایی و تعریف استاندارد امنیت داده در نرم افزار در صنایع کارت پرداخت بر اساس استانداردPA DSS   اتمام(در شرکت شاپرک( 

  

 نام پروژه و شرح مختصر آن مشتری نام
 نام مدیر پروژه

 در سازمان کارفرمایی
وضعیت 

 پروژه
حجم مالی قرار 

 داد
شماره تماس 

 مدیر پروژه

شرکت نفت 
 مناطق مرکزی

تدوین طرح توجیهی مدیریتی و فنی طرح سیستم 
" در دپارتمان ITILمدیریت خدمات فناوری اطالعات "

IT 

سرکار خانم مهندس رامشی 
 اتمام )مدیر گروه نرم افزار(

50.000.000 
 ریال

87520 

مرکز فناوری 
اطالعات دانشگاه 
 عالمه طباطبایی

تدوین طرح توجیهی مدیریتی و فنی طرح سیستم 
" در دپارتمان ITILمدیریت خدمات فناوری اطالعات "

IT 

جناب اقای دکتر تقوا 
)مدیر گروه مدیریت 

 فناوری اطالعات(
 اتمام

140.000.000 
 ریال

۴۴۷۳۷۵۳۳ 

شرکت خدمات 
 انفورماتیک

شناسایی و باز طراحی فرآیندهای سیستم 
 " ITILمدیریت خدمات فناوری اطالعات "

سرکار خانم مهندس 
نقدیانی )مدیر گروه راهبری 

 امنیت اطالعات(
 اتمام

320.000.000 
 ریال

29985403 

شرکت پژوهش و 
 توسعه ناجی

سیستم شناسایی و باز طراحی فرآیندهای 
" و ITILمدیریت خدمات فناوری اطالعات "

TL9000 

جناب آقای دکتر سیادتی 
 اتمام )مدیر طرح و برنامه(

1.070.000.000 
 ریال

88885585 

مرکز فناوری 
اطالعات دانشگاه 

 تربیت مدرس

تدوین طرح توجیهی مدیریتی و فنی طرح سیستم 
" در دپارتمان ITILمدیریت خدمات فناوری اطالعات "

IT 

جناب آقای دکتر روانشاد 
)مدیر مرکز فناوری 

 اطالعات(
 اتمام

175.000.000 
 ریال

82880000 

شرکت ارتباطات 
 هوشمند امین

شناسایی و باز طراحی فرآیندهای سیستم 
 "ITILمدیریت خدمات فناوری اطالعات "

سرکار خانم ملک پور )مدیر 
 اتمام سیستم ها و روش ها(

360.000.000 
 ریال

34441000 
(026) 

 شرکت شاپرک
پروژه مطالعاتی شناسایی و تعریف استاندارد 
امنیت داده در صنایع کارت پرداخت مبتنی بر 

 PCI DSSاستاندارد 

 جناب آقای سیامک آزادی
 2.000.000.000 اتمام )مدیر امنیت(

 26404888 ریال

تجارت الکترونیک 
 پارسیان

پیاده سازی و ارزیابی انطباق سیستم مدیریت 
 PCI DSSامنیت داده بر اساس استاندارد 

 سرکار خانم شیخیان
 3.000.000.000 اتمام ) مدیر امنیت(

 88375240 ریال

شرکت خدمات 
 انفورماتیک

پیاده سازی و ارزیابی انطباق سیستم مدیریت 
 PCI DSSامنیت داده بر اساس استاندارد 

سرکار خانم مهندس 
 نقدیانی 

در حال 
 انجام

1.031.660.000 
 29985403 ریال
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  رزومه ی موسسهIT HOUSE در همکاری با سازمان های ایرانی: 
 صنایع مختلف از جمله در سازمان ایرانی 315 از بیش شایان ذکر است این مؤسسه در طول مدت زمان فعالیت خود توانسته با

 تشرک/ علمی مراکز و دانشگاه/  دولتی های سازمان/  نیرو/  خودروسازی/ / معدن / داروسازی نفت/  / بیمه مخابراتی/  بانکی
  فعالیت داشته باشد. IT صنعت در خصوصی های

 
 سازمان( 77صنعت بانکداری: )

 بانک مرکزی
 بانک ملت
 بانک ملی

 بانک کار آفرین
 بانک اقتصاد نوین

 بانک سینا
 بانک حکمت ایرانیان

 بانک کشاورزی
 بانک مسکن

 بانک خاورمیانه
 بانک سامان

 بانک صادارات ایران
 بانک گردشگری

 بانک صنعت و معدن
 بانک قوامین

 بانک ایران زمین
 بانک شهر

 بانک تجارت
 بانک رفاه

 بانک رسالت
 بانک دی

 پست بانک
 بانک پارسیان
 بانک سرمایه

 بانک آینده
 بانک سپه

 بانک انصار
 بانک پاسارگاد

 بانک توسعه صادارت
 بانک توسعه تعاون

 بانک قرض الحسنه مهر ایران
 شرکت کاشف

 شرکت خدمات انفورماتیک
 شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش

 شرکت توسن
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 شرکت توسن تکنو
 شرکت فناپ

 شرکت داتین
 شرکت ایران ارقام

 شرکت فرادیس البرز
 شرکت داده ورزی سداد

 شرکت کاسپین
 الکترونیک سدادشرکت پرداخت 

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش
 شرکت کارت اعتباری ایران کیش

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 شرکت مبنا کارت آریا
 شرکت ارتباطات فردا
 شرکت فن آوا کارت

 شرکت پرداخت نوین
 به پرداخت ملت

 )گرایش تازه کیش(  GSS Internationalشرکت 
 شرکت اسان پرداخت پرشین

 تجارت الکترونیک تات
 شرکت بهسازان ملت

 ارتباط عصر امنشرکت ث
 شرکت ناواکو

 شرکت یاس ارغوانی
 شرکت فناوری های نوین

 داده پردازی سیمای آفتاب
 شرکت پویا

 )فناپ تک(  شرکت آریان اروند
 افزار رایان اندیش ضشرکت نب

 شرکت آدونیس
 شرکت اتیک پارس

 شرکت ایده نگار انرژی سبز
 نوآور شهر توسعه و

 شرکت ایریسا
 شرکت ایسان

 شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
 شرکت خدمات رایانه ای امید

 شرکت لیزینگ صنعت و معدن
 فتاشرکت ز

 شرکت پترو نرم افزار شریف
 شرکت بهار ارتباط گستر 
 شرکت ملی انفورماتیک

 ( موسسه اعتباری ملل )فام
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 سازمان(  36شرکت های مخابراتی: )

 مخابرات ایرانشرکت 
 شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران

 شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(
 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

 شرکت تامین ارتباط شمس تلکام )رایتل(
 شرکت ایرانیان نت

 شرکت تالیا
 شرکت توسعه اعتماد مبین

 شرکت شاتل
 پارس آنالین

 شرکت مبین نت
 شرکت آسیا تک
 شرکت های وب

 کت فن آواشر 
 شرکت داتک تلکام

 شرکت بهسا
 شرکت بی آر تل

 )نقش اول کیفیت( شرکت ناک
 شرکت ارتباطات سیار هوشمند امین

 شرکت پردیس اطالع رسان سپهر
 مخابرات استان اصفهان

 شرکت صنایع ارتباطی آوا
 مصباح تلکام

 شرکت اریکسون
 شرکت آتیه داده پرداز

 شرکت صفر و یک
 شرکت عصر ارتباطات

 شرکت فرابرد داده های ایرانیان
 شرکت فرافن

 شرکت سپهر نت ایرانیان
 شرکت سیگما

 شرکت مگفا
 شرکت مهیمن

 شرکت ایمن همراه بهپرداز
 افرا نتشرکت 

 شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه )پارسا( 
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 سازمان( 45شرکت های نفتی: )

 شرکت ملی نفتکش ایران
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
 شرکت پتروشیمی شازند اراک
 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 شرکت پتروشیمی مارون
 شرکت پتروشیمی کرمانشاه

 شرکت پتروشیمی تبریز
 شرکت پتروشیمی غدیر

 شرکت پتروشیمی اصفهان
 شرکت پتروشیمی هاشمی نژاد

 شرکت پتروشیمی زاگرس
 شرکت پتروشیمی مبین

 پتروشیمی خارکشرکت 
 شرکت پتروشیمی خراسان

 شرکت پتروشیمی رازی
 شرکت پتروشیمی جم

 شرکت نفت مناطق مرکزی
 شرکت نفت فالت قاره

 شرکت نفت خیر جنوب
 شرکت نفت پاسارگاد
 شرکت نفت سپاهان

 شرکت نفت تبریز
 شرکت نفت مسجد سلیمان

 شرکت نفت و گاز اروندان
 شرکت گاز استان سمنان

 آذربایجان شرقیشرکت گاز 
 شرکت گاز خراسان شمالی
 پاالیشگاه سرخون و قشم

 شرکت پاالیش نفت اصفهان
 شرکت پاالیش و پخش کرمان

 اکتشاف نفتمدیریت شرکت 
 پترو پارس

 آریا ساسول
 شرکت نارگان

 شرکت همپا انرژی
  شرکت راه بر فنون پتروشیمی

 شرکت تاپیکو
 شرکت پایندان
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 نفت شرکت مهندسی و ساختمان صنعت
 شرکت ره آوران فنون پتروشیمی 

 شرکت پایا پلیمر دانا
 شرکت انرژی دانا 
 شرکت فجر انرژی

 شرکت سپاهان

 سازمان(  8شرکت های دارویی: )

 شرکت داروسازی دکتر عبیدی
 شرکت گل دارو

 شرکت تهران دارو
 شرکت بهستان تولید

 شرکت دارو پخش
 شرکت کاسپین تامین

 شرکت تولید دارو
 درمان یاب داروشرکت 

 سازمان (  23شرکت های معدنی: )

 شرکت ملی صنایع مس ایران
 شرکت فوالد هرمزگان

 شرکت فوالد آلیاژی
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 شرکت فوالد اکسین خوزستان
 شرکت فوالد بوتیای ایران

 شرکت فوالد غدیر
 شرکت فوالد خراسان

 شرکت گل گهر سیرجان
 گل گهر سیرجان و فوالد توسعه آهن شرکت

 شرکت مس باهنر
 ذوب آهن اصفهان

 شرکت سیمان بهبهان
 شرکت سیمان آبیک
 شرکت سیمان زاوه

 شرکت سیمان سفید تبریز 
 شرکت پترو آهن

 معادن و فلزات رآوریشرکت مهندسی ف
 شرکت نورد و قطعات فوالدی ایران

 خانه صنعت و معدن کرمان
 ( خوزستانتوسعه اقتصادی فراگیر وفا )فوالد 

 شرکت پوالد ساخت
 شرکت صبا فوالد بندر عباس
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 سازمان(  16شرکت های نیرو: )

 شرکت توسعه منابع آب و نیرو
 شرکت آبفا آذربایجان شرقی
 شرکت آبفا آذربایجان غربی

 شرکت آبفا هرمزگان
 شرکت اب و فاضالب استان تهران
 شرکت نیروی برق آذربایجان غربی

 کرمانشاهشرکت برق منطقه ای 
 شرکت برق منطقه ای زنجان

 نیروگاه برق شهید رجایی
 شرکت مپنا

 شرکت مشانیر
 شرکت برق منطقه ای تهران

 شرکت توزیع برق تهران بزرگ
 شرکت انتقال توان جنوب 

 شرکت برق منطقه ای فارس
 شرکت مپنا توسعه یک 

 
 سازمان(  12: ))رقبا( شرکت های همکار

 شرکت اینفو امن
 اینفوتکشرکت 

 شرکت امن افزار گستر شریف
 سازمان مدیریت صنعتی شیراز

 شرکت آریا همراه
 شرکت دوران 

 شرکت رایزن سامانه گستر 
 حاسب سیستم

 شرکت هیرسا ویژن
 شرکت باتیس

 پارس ایمن خوارزم
 شرکت گلستان

 سازمان(  16شرکت های خودرو سازی: )

 شرکت ایران خودرو
 شرکت ایساکو
 شرکت سایپا

 ایر تویا شرکت
 شرکت ساپکو
 پارس خودرو

 تام ایران خودرو
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 شرکت قالب های صنعتی ساپیا
 شرکت رادیاتور ایران

 شرکت مگا موتور
 شرکت آرین موتور

 شرکت کویر تایر
 شرکت بارز کرمان

 شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو 
 شرکت رینگ خودرو پارس

 شرکت زامیاد

 سازمان(  6: )بیمهشرکت های 

 بیمه البرزشرکت 
 شرکت بیمه کوثر

 بیمه سامان
 شرکت بیمه دانا

 شرکت بیمه نوین
 شرکت بیمه ایران

 سازمان (  34سازمان های دولتی: )

 افتا ریاست جمهوری
 مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری

 سازمان فناوری اطالعات ایران
 مرکز خدمات انفورماتیک یاران

 دانشگاه صنعتی شریف
 تربیت مدرسدانشگاه 

 دانشگاه عالمه طباطبایی
 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 دانشگاه اصفهان
 شهرداری اصفهان

 وزارت ورزش
 وزارت راه و شهرسازی

 وزارت امور اقتصاد و دارایی
 شرکت فرودگاههای کشور

 سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران
 سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

 ارتباطات و فناوری اطالعات سیناگروه گسترش 
 بنیاد مستضعفان

 ناجا
 شرکت پژوهش و توسعه ناجی

 شرکت ایز ایران
 ثبت احوال

 سازمان بورس و اوراق بهادار
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 شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار
 شرکت رایان بورس

 شرکت مدیریت فناوری بورس
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 استانداری خراسان جنوبی 

 لرستاناستانداری 
 کتابخانه ملی ایران

 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 سازمان تامین اجتماعی استان کرمان

 شرکت شهرک های صنعتی ایران
 منطقه آزاد اقتصادی چابهار

 سازمان (  42سازمان های متفرقه: )

 دهخدا کشت و صنعتشرکت 
 شرکت توسعه نیشکر

 شرکت تهران کارا
 شرکت صنعتی داداش برادر

 همکاران سیستمشرکت 
 شرکت تجارت کاالی آینده 

 شرکت شبکه گستر
 شرکت جهان الکترونیک

 شرکت ماه تاب گستر آریان
 شرکت راهبری صنایع بهساز

 شرکت تسا
 فرا سامانه بهبود

 شرکت زعیم
 شرکت گلرنگ

 شرکت عصر اندیشه
 شرکت تترا پک
 شرکت کیان پاد

 شرکت مانیار
 شرکت کیمیا ارا

 شرکت سامانه های مدیریت 
 شرکت آمپر

 شرکت ایران رادیاتور
 شرکت کارگزاری مفید

 شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
 شرکت رامک

 خانه فناوری اطالعات هیربدان
 شرکت آروین تاش

 شرکت نور ایستا پالستیک
 شرکت پردازش تصویر رایان
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 شرکت هلدینگ رایزکو 
 شرکت زرین غزال
 شرکت توربو تک 
 شرکت سینا ژن 

 شرکت مهاد صنعت
 شرکت الله کامپیوتر 

 گروه صنعتی برنز
 شرکت اسنوا

 شرکت لوارم خانگی پارس 
 شرکت اک تک تکنولوژی کیش

 شرکت هوشمند فرایند رایا
 شرکت فاران

 شرکت ویستا سامانه آسا
 
 
 


