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رباتیکفعالیتهاي بخش مهندسی نرم افزار و .1
فعالیتهاي این بخش شامل طراحی بانکهاي اطالعاتی ، تحلیل و طراحی سیستمهاي اطالعاتی ، طراحی و پیاده سازي سیستمهاي پردازش 

جهت برنامه اي را صرفهمقرون بهوشرکت مهندسی آدي کو ، راهکارهاي کارآمدتصویر و سیستم هاي سوئیچینگ صوتی و تصویري می باشد. 
این شرکت با افزودن . ارائه کرده استهاي  اطالعاتی  وطراحی بانکهاي اطالعاتی خاص منظوره ، سفارشی وهمه منظوره نویسی سیستم

، ضمن کاهش هزینه تهیه سیستمهاي جدید ، عمر سیستمهاي هاکارکردها وقابلیتها ي جدید به ساختار سیستمهاي اطالعاتی موجود سازمان 
عالیت هاي شرکت در بخش هاي زیر می باشد :د.عمده فقدیمی را افزایش می ده

برنامه نویسی سفارشی و یکپارچه سازي
ي در جامعه و بازار امروز ، فناوري و تجارت و سیستمهاي دولتی با تغییرات نمایی در حال تحول هستند. به منظور اینکه شرکتها و سازمانها

دولتی همچنان قدرت رقابت داشته باشند الزم است که بسیار زیرك و چابک بوده ، و پاسخگوي نیازهاي جدید ارباب رجوع و مشتریان خود 
شرکت مهندسی آدي کو راهکارهایی با اهداف خاص ارائه میکند که داراي ویژگیهاي سرعت ، سادگی قابل تهیه ، انجام شدنی و کاربر باشند . 

ي را پسند میباشند. بنابراین ، سازمان یا شرکت ها با استفاده از راهکارهاي شرکت آدي کو توان رقابت و عرضه اندام در جامعه و بازار امروز
ت. چند نمونه از برنامه نویسی هاي خاص و یکپارچه سازي عبارتند از : خواهد داش

o سیستمهاي مدیریت پروژه
o سیستمهاي ثبت و تبادل اسناد که روشهاي تبادل اطالعات پر هزینه اي مانندEDI را با روشهاي بهینه مبتنی بر

وب جایگزین می سازد . 



 اطالعاتیبانکهايطراحی و پیاده سازي
چون بتوان نیازهاییکهنیازمندیم به گونه اياطالعاتیواستفاده صحیح ازاطالعات به بانکهايمروزه جهت جمع آوريا

ه گیرد که حجم دادبه خود میشکل واقعیاین نیاز وقتی. کندپشتیبانیونمایش اطالعات را به خوبی،ذخیره سازيوججست
. گرددمیدشوار و پرزحمتامريمناسب بانک اطالعاتیشده بدون وجودانتطار گشته وکنترل موارد ذکرها بیش از حد

ما در کوتاهترین زمان جهت پاسخ به درخواستهايافزاريونرمکنترل موارد ذکر شده نیازمند به بانک اطالعاتیبنابراین براي
.کنده میایخدمات ذکر شده را ارتیاطالعانرم افزارهايدر دو زمینه تهیه و پشتیبانیآدي کوشرکت . باشیمممکن می

طراحی و پیاده سازي سایتهاي اطالع رسانی
ایران و نیاز روز افزون موسسات ومراکز مختلف جهت حضور در درروز افزون خدمات اینترنتیباتوجه به گسترش

سایتدارايالزم استگوناگونارایه خدماتبرايخود وخدمات ،محصوالت وعملکردهاي، معرفی،تبلیغاتجهانیبازارهاي
دکه هزینه ایجاد و نگهداري صفحات اینترنتی کم و مقرون به صرفه باشناینترنتشبکه جهانیبر روياطالعاتییا پایگاههاي

به این درخواستهاپاسخگوییجهتمختلف اینترنتیسایتهايپیاده سازياز مهمترین خدما ت این شرکتیکیاست.
.باشدمی

تنوع محصوالت شرکت آذر دمیریول در موفقیت سازمانها و شرکتها بسیار موثر است .این شرکت با رده وسیعی از صنایع 
و مشاغل همچون بیمه، بانکها،رستورانها، پزشکان ، موسسات صادرات و واردات، روزنامه ها ، ادارات دولتی و ....سرو کار دارد . 

نش بهترین و کارآمد ترین روشهاي استفاده از فن آوري اطالعات را براي حرفه ها صنعت و شرکت آدي کو با استفاده از این دا
سال تجربه راهکارهاي حرفه اي مقیاس پذیري را براي 5سازمان شما ارائه میدهد . برنامه نویسان این شرکت با بیش از 

کاهش هزینه ها ، کارآمدي و موثر بودن مشاغل کوچک ، متوسط یا بزرگ ارائه میدهند . هدف راهکارهاي شرکت آدي کو
شرکت و سازمان شما است فرایندها ، اشتراك اطالعات بهینه و بهبود یافته , دسترسی به بازارهاي جدید و افزایش منافع

ز شرکت آدي کو با ارائه طرحها و راهکارهاي جامع الزم براي کلیه نیازهاي شما در زمینه فن آوري اطالعات,  بسیاري ا. 
هزینه هاي شما همچون هزینه هماهنگی را کاهش میدهد .

نرم افزارهاي تحت وب و فرمهاي الکترونیکی
برنامه هاي تحت وب به شرکت یا سازمان ها امکان تبادل اطالعات با بخشهاي زیر مجموعه و ارباب رجوع را در سراسر 

ازد. با استفاده از برنامه هاي تحت وب, ارتباط سازمان و ارباب دنیا بصورت بالدرنگ و با هر نوع ارتباط اینترنتی فراهم می س
رجوع بصورت کارآمدتر و موثرتر خواهد بود. شرکت مهندسی آدي کو با افزودن کارکردها و قابلیتهاي جدید به ساختار 

افزایش سیستمهاي اطالعاتی موجود سازمان شما ضمن کاهش هزینه تهیه سیستمهاي جدید عمر سیستمهاي قدیمی را 
می دهد.

شرکت آدي کو با ارائه راهکارهاي کارآمد در زمینه هاي تجارت الکترونیک , دولت الکترونیک و آموزش الکترونیک قادر 
ساعته و با حداقل هزینه و زمان 24است تا هدایت و انجام مبادالت تجاري, دولتی و آموزشی شرکت یا سازمان ها را بصورت 

انجام دهد.ممکن از طریق اینترنت



اداري و تهیه سیستمهاي جامعاتوماسیون
این در.شودراندمان سیستم میوسبب افزایش کاراییوصنعتینرم افزار مناسب در مراکز اداريواستفاده از کامپیوتر

اتوماسیون و سرعت عمل دستگاههاي دولتی و خصوصی در ارائه سرویس به مراجعان خود از افزایش کاراییو به منظور راستا 
. شرکت آدي کو در این زمینه نیز محصوالت و راهکارهاي جامعی را عرضه کرده است.شده استاستفاده اداري

داف خاص ارائه می کند که در این راستا شرکت آدي کو به منظور مکانیزه سازي سیستمهاي اطالعاتی راهکارهایی با اه
داراي ویژگیهاي سرعت, سادگی, هزینه کم, انجام شدنی, جامعیت, یکپارچگی، انعطاف پذیري و کاربرپسندي می باشند.چند 

نمونه از برنامه هاي یکپارچه و جامع شرکت آدي کو عبارتند از :
oسیستم انبار توزیع شده
oسیستم دبیرخانه و اتوماسین اداري
oیسیستم آموزش
oسیستم مدیریت پروژه
oسیستم اطالع رسانی و کتابخانه دیجیتال
oسیستم مالی و سیستم فروش

فعالیت هاي بخش انیمیشن
با ارائه اولین طراحی خود با عنوان نحوه شماره گیري با تلفن به شرکت مخابرات فعالیت خود را 81شرکت آدي کو  با کادر مجرب خود از سال 

آغاز نمود .

CDهاي چند رسانه اي و تبلیغات
این تکنولوژي بسیار باال بوده نفوذ,  نیزیغاتلزمینه تبدرزندگیوناکونگکاربرد علم دیجیتال درعرصه هاي شبا توجه به گستر

در جهت تبلیغات شده است.ه ابزاري قدرتمندبنترنت تبدیل یاندرسانه اي درکنارچبطوریکه امروزه نرم افزارهاي . است
تصویرفیلم وانیمیشن ودیگر تکنیکهاي رایج در جهت پویا کردن ارتباط با نقطه قدرت این روش استفاده همزمان از صدا،

این شرکت با سابقه پیاده .  از ابزارهاي تبلیغاتی دیگر وجود نداردمی باشد در حالی که این قابلیت در هیچ کداممخاطب
آماده ارائه راهکار در زمینه تبلیغات و ن وهمکاري گروههاي تبلیغاتی قدرتمند سازي نرم افزارهاي چند رسانه اي گوناگو

چند رسانه اي می باشد.بصورتشما اطالع رسانی فعالیت

فعالیتهاي بخش مهندسی شبکه و اینترنت .2
مهمترین موارد کاري این بخش، ایجاد سایتهاي اطالع رسانی جامع ، اینترانت ، ارائه راهکارهاي امنیت شبکه ICPو ISPراه اندازي 

می باشد. در ادامه برخی از موارد کاري این بخش را بیشتر توضیح می دهیم :
شبکه بندي
 ارائه راهکارهاي امنیت شبکه

امنیت فرآیند قرار دادن قوانین در شبکه است که به اشخاص اجازه می دهد که تنها به بخشهایی از شبکه که رویه ها و 
امنیتی شرکت مجاز شمرده اند دسترسی یابند . برخی از مکانیزمهاي مورد استفاده براي تامین امنیت عبارتند از سیاستهاي 

Encryption, و رمز نگاري VPN, شبکه هاي خصوصی مجازي Firewalls ,proxy, دیواره هاي آتش NT/2000امنیت
اطالعات امنیت است . این مسئله معموال تا وقتی که تجاوز و تخلفی امروزه یکی از مهمترین جنبه هاي فناوري داده ها . 

صورت نگیرد کمتر مورد توجه می باشد . هر شرکت و سازمانی نیازمند تامین حداکثر محدودیت مدل امنیتی خود است . آنچه



ار زحمت و مسلم است آن است که هر چه مدل امنیتی محدود تر و سخت تري داشته باشیم کاربران سیستم دچ
سختی بیشتري می شوند . به طورمشابه حدودیتهاي کمتر باعث خواهند شد تا کاربران براحتی کار کنند همچنانکه تخلفات و 

تجاوز به شبکه نیز ساده تر اتفاق می افتد. 
ی باشد.شرکت آدي کو آماده ارائه راهکارهاي مناسب و مقرون به صرفه در زمینه امنیت سیستمهاي اطالعاتی شما  م

ITمشاوره .3
, در بخش مشاوره شرکت آدي کو خدمات مشاوره اي در زمینه سیستمهاي اطالعاتی, شبکه هاي کامپیوتري, فناوري سیستمهاي کاربردي

رهاي مختلف تبلیغات و آموزش استفاده از فناوري اطالعات به شرکتها و سازمانها و افراد حقیقی و حقوقی ارائه نموده است. شرکت با ارائه راهکا
IT OutSourcing با سازمانها و شرکتها امکان واگذاري مدیریت, بهبود و ارتقا سطح خدمات ارائه به کاربران نهایی را با هزینه کم فراهم

می سازد.

زبانهاي برنامه نویسی  و متدولوژي طراحی
VB.Net ،C#.Net،.NetVC++ ,VB.6تی و مدیریتی عبارتند از زبانهاي برنامه نویسی استفاده شده در پیاده سازي سیستم هاي اطالعا

,VC++.6 ,PHP ,Java وMatlab, .Delph.net , Delph

,visual studioدر طراحی و پیاده سازي صفحات وب  از ابزارهایی همچون Macromedia Dreamweaver وMicrosoft Office. NET

استفاده شده است.
Microsoft SQL Serverو Microsoft Accessجهت پیاده سازي بانکهاي اطالعاتی از  2000 ,MySQL وOracle .استفاده می گردد

Crystal Webو SSLو XML Web Serviceو ASP.Netاین شرکت جهت توسعه سیستم هاي اطالعاتی تحت وب از تکنولوژي هاي 

Service وSoap.استفاده می نماید
و زبان Rational suiteبوده و با استفاده از بسته نرم افزاري RUPمتدولوژي استفاده شده در تحلیل و طراحی سیستمهاي اطالعاتی 

مستندات آن تهیه می گردد. UMLمدل سازي 
کارهاي انجام شده : 

شمه اي از فعالیت هاي انجام شده توسط شرکت به شرح زیر می باشد :

اینامیک:سایتهاي د- 
محقق اردبیلیطراحی وب سایت دانشگاه .1
شرکت مخابرات طراحی وب سایت .2
وب سایت اداره ثبت اسناد و امالك طراحی .3
طراحی وب سایت ورزشی شرکت مخابرات.4
وب سایت کارخانه بلور سازيطراحی .5
وب سایت کارخانه لبنیاتی سبالنطراحی.6



انیمیشن :-
استفاده درست از تلفن براي شرکت مخابراتانیمیشن نحوه شماره گیري و .1
انیمیشن آموزش امکانات دایورت و پشت خط و همچنین منشی تلفنی براي شرکت سهامی مخابرات.2
انیمیشن معرفی و نحوه استفاده از تلفن هاي امداد جاده اي براي شرکت مخابرات.3
دقیقه اي طلوع با مضمون جشن تکلیف11انیمیشن .4
ی براي شرکت داده پویان سیستم و پلی استیلطراحی تیزر تبلیغات.5
انیمیشن خاکستر.6
تیزر تبلیغاتی دانش پژوهان سبالن.7

 -CDهاي چند رسانه اي:
جداگانهCDهر سال به صورت 87تا 81عملکرد هاي سالهاي .1
مالتی مدیا براي نمایشگاه دستاوردهاي مخابراتی و ... CDتهیه .2

:چند منظورهو هاي خاصبرنامه- 
SMSسیستم جامع ارسال و دریافت .1

هالل اهمرGISسیستم .2
اداره گازGISسیستم .3
سیستم پردازش تصویر.4
فارسیOCRسیستم .5
(ADMP)براي ایجاد ارتباط مخابراتی به صورت هوشمندMux planنرم افزار ترسیم اتوماتیک نقشه هاي .6

ظرفیتسیستم سوپروایزري مراکز کم ظرفیت و مراکز پر .7
سیستم کنترل شارژینگ.8
سیستم شناسایی تماس گیرنده تلفن امداد جاده اي.9

سیستم جامع تدارکات.10
نرم افزار دندان پزشکی.11
سیستم آتش خاموش کن هوشمند سقفی.12
سیستم امنیتی هوشمند.13
STDنرم افزار ترافیک سنج .14

نرم افزار دستور مداري.15
نرم افزار ارزیابی.16
نرم افزار بهسازي آموزش.17
افزار مدیریت مشاورین امالكنرم .18
نرم افزار مدیریت چک.19
نرم افزار پارکینگ.20
نرم افزار پایگاه مقاومت بسیجیان.21



برنامه هاي همه منظوره :
دستگاه پالس شمار دیجیتالی.1
SMSسیستم ارسال و دریافت .2

تک کاربره و و ارائه شده  در سه نسخهبا قابلیت حسابداري دوبل ، انبارداري #Cایجاد اولین پکیج مخصوص انتشارات بزبان .3
تحت شبکه و تحت وب 

سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداري.4
سیستم انبارداري توزیع شده .5
سیستم اطالع رسانی و کتابخانه دیجیتال.6
سیستم مالی  توزیع شده.7
سیستم مالی وسیستم فروش.8
سیستم پرسنلی .9

سیستم پمپ  بنزین.10
سیستم هتلداري .11
العات نقلیه سیستم جامع  اط.12
سیستم مدیریت آموزش.13
سیستم تبلیغات بلوتوثی هوشمند بلو اسمارت .14
نرم افزار تدارکات.15
نرم افزار تلفن گویا.16
نرم افزار مدیریت رستوران.17

پروژه هاي سخت افزاري :
Blue Smartسیستم -
دما سنج دیجیتالی-
تلفن هاي امداد جاده اي-
110بردهاي ارسال کد شناسایی -
دیزل ژنراتورهاي کم توان -
مراکز کم ظرفیتOMCسیستم -
دستگاه پالس شمار دیجیتالی-
OMCسیستم - – BTSموبایل
و ...-

کارهاي در دست اقدام :  
بانک اطالعاتی جامع شهرستان اردبیل به صورت گرافیکی-
به تلفن همراهاز تلفن ثابتSMSساخت دستگاه ارسال -
مخابرات ( سایت هاي موبایل) کل کشورBTSمهاي سیستم جامع سوپر وایزري آالر-
از طریق اینترنتسیستم رزرواسیون هتل-
سیستم رزرواسیون بلیط هواپیما و دفاتر مسافرتی-
بررسی وب سایت اداره برق منطقه اي استان اردبیل-



برنامه هاي خاص منظوره :-
اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی استان.1
شهرستان اردبیل به صورت گرافیکیبانک اطالعاتی جامع .2
نرم افزار دندان پزشکی.3
و ....4

سرویس ها و خدمات ارائه شده :
شرکت آدي کو آماده ارائه خدمات مشاوره اي در زمینه با توجه به موارد ذکر شده و فعالیت هاي انجام شده و یا در دست اقدام ,

وکاربردي،تبلیغاتی ،وآموزش استفاده از فناوري اطالعات به شرکتها وسازمانهاايسیستمهاي اطالعاتی ،شبکه هاي کامپیوتري ،فناوري سیستمه
افراد حقیقی وحقوقی می باشد.

همچنین با برگزاري  دوره هاي آموزشی عمومی و تخصصی در زمینه هاي مختلف همچون (شبکه ,گرافیک و انیمیشن در سطح هاي 
) طراحی ,مدیریت و پیاده سازي بانکهاي Delphi,VB,VC,ASP.NET,C#,VC.NET,VB.NETمختلف ,دورهاي تخصصی برنامه نویسی (

) و دوره هاي طراحی وایجاد سایت با استفاده از         نرم افزارهاي مختلف و متدهاي تائید Oracleو SQL server2000وAccessاطالعاتی   (
قدام براي ارتقاء دانش روز علوم کامپیوتري نموده است.شده جهانی با سرفصل هاي تائید شده از سازمان هاي معتبر کشور ا

پشتیبانی و خدمات پس از فروش : 
یکی از مباحث مهم درتهیه و استفاده سیستم هاي نرم افزاري خدمات پس ا ز فروش و پشتیبانی آنها می باشد. با توجه  به  

,شرکت الزام تغییراتی در روند کاري نرم افزار و نیاز مبرم به بروز بودن نرم افزارهاي ارائه شده در هر مرحله از روند  کاربري  سیستم ها  
ی پروژه هاي خود را با توجه به استانداردهاي نرم افزاري , در طول مدت زمان برآورد شده پشتیبانی نموده و کلیه تغییرات آدي کو تمام

الزمه را به عهده می گیرد.

پروژه هاي انجام یافته
زیتبری( کنترل تردد) ال گولنگیپارکونیاتوماس
زیتبریمیپر فشار پتروشيلوله هایکنترل خوردگيهاتیسانگیتوریمان
زباله تهرانافتیکارخانه باز نگیتوریو مانونیاتوماس
از پروژهیقسمتياجراICTروستا120( لیدر استان اردبییروستا(

ساختماناحداثBTSدر آلوارسلیموبا
يهاتیسایکشفنسBTSتیسا30( لیدر سراسر استان اردب(
1384( سال لیمخابرات کل استان اردبتیوب سايسازادهیو پیطراح
لیکل استان اردبيامداد جاده ايتلفن هاییارسال کد شناسانصب
یلیدانشگاه محقق اردبتیوب سايسازادهیو پیطراح
یکانال کشاتیعمل
پروژهياجرا(Operating And Maintenance ) OMCتیکم ظرفیمرکز مخابرات60يبرارانیبار در انیاوليبرا
پروژهياجراOMCیمرکز مخابرات25بار در نیاوليبراتیپرظرفيروینهیمراکز تغذ
12يژنراتورهازلیو ساخت دیطراحKW 7وKWویبه صورت دستAuto Start

آستارا- النیدر استان گيبلور سازتیکامل وب سايسازادهیو پیطراح
سبالنریکارخانه شتیکامل وب سايسازادهیو پیطراح



مدل3در یبا مصارف صنعتیتالیجیديدماسنج هاساخت
یتالیجیپالس شمار دساخت
سایطی(محیخارجيسیستم انتقال آالرم هاساخت (يهاتیBTSانتقال آالرم ها از طررانیبار در انیاوليبرالیموبا )يکانالهاقی

BTSردیپذیانجام م(
لیسازمان ثبت اسناد و امالك استان اردبتیکامل سايسازادهیپیطراح
حیصحيریمخابرات ( نحوه شماره گشنیمیاول انيسرساخت(
یمخابراتيهاسیمخابرات ( سروشنیمیدوم انيسرساخت(
يامداد جاده ايتلفن هایمخابرات ( معرفشنیمیسوم انيسرساخت(
يبعد3طلوع ( ياقهیدق12شنیمیانساخت(



مجوزها و افتخارات :
 11823/125داراي مجوز تولید از سازمان صنایع و معادن جمهوري اسالمی ایران به شماره بهره برداري

1386مجوز تولید و احداث کارخانه سال 



مجور استقرار در پارك علم و فناوري گیالن

مجوز اسقرار در پارك فناوري اردبیل



تاییدیه ها :



نمایندگان شرکت آدیکو :برخی اسامی

نام و نام خانوادگیستانا

آدیکوشرکت تهران
آقاي هادي مجیدي- شرکت هادیران آذربایجان شرقی
شرکت شریف پردازان آینده نگرآذربایجان شرقی

شرکت آدیکواردبیل
آقاي کوسه لوآذربایجان غربی

آقاي مدنیاناصفهان
آقاي میرناصريایالم

آقاي آذريبوشهر
آقاي فرج زاده دهکرديچهار محال و بختیاري

آقاي مسعود اشراقیشمالیخراسان 
آقاي سرتیپخراسان رضوي

خراسان جنوبیآقاي مختاري
تبلیغات نور گرافیکخوزستان

آقاي قزل باش–شرکت داده پردیساري زنجان زنجان
آقاي علیینسمنان

آقاي شفیعیسیستان و بلوچستان
آقاي هاشم پور–شرکت داده گستر قم
آقاي سراجقم

مهر الکترونیک کاسپینشرکت قزوین
آقاي زاده تقیکرمان

آقاي فخري–شرکت روماك رایانه کرمانشاه 
آقاي رضائی–کانون آگهی تبلیغاتی بعد دوم کردستان



مشتري ها

برخی از  مشتریان بانکی
کرمانشاهاستانملیبانکسرپرستی مرکز استان تهرانصادراتبانک
بختیاريومحالچهارملیبانکتهراناستانشمالسرپرستیصادراتبانک
بوشهرملیبانکتهرانمرکزيشعبملیبانک
یزدملیبانکتهرانغربشعبملیبانک
شرقیآذربایجانملیبانکتهرانجنوبشعبملیبانک
هرمزگانملیبانکسینابانک

فارساستانملیبانکبانک رفاه 
احمدبویروکهکیلوبهملیبانکبانک گردشگري

شمالیخراسانملیبانکتاتبانک
جنوبیخراسانملیبانکتعاونتوسعهبانک
اصفهانملیبانکتهرانکشاورزيبانک
زنجاناستانکشاورزيبانکديبانک
قزوینکشاورزيبانکملتبانکمستقلشعب
بوشهرکشاورزيبانکمسکنبانک

نام و نام خانوادگیاستان
آقاي مهجوريکاشان

آقاي منتظري- DPSشرکت پارس سیستم شرق گلستان
آقاي نجفیگیالن

گرجیآقايیزد
آقاي یوسف وندلرستان

آقاي آشتی بقائی–شرکت سرآمد طبرستان مازندران
آقاي اخوانمرکزي
آقاي ماجدي–شرکت افق ره آورد نیشابور

آقاي نواب صفويهرمزگان
آقاي تعلیمیانهمدان



شرقیآذربایجانکشاورزيبانکلرستانملیبانک
جنوبیخراسانکشاورزيبانکایالماستانملیبانک
رضويخراسانکشاورزيبانکبلوچستانوسیستانملیبانک

ایالمکشاورزيبانکبانک مسکن شیراز 
ارومیهکشاورزيبانکیزدکشاورزيبانک

غربیآذربایجانکشاورزيبانکبانک صادرات سیستان بلوچستان 
گلستاناستانکشاورزيبانکمازندراناستانرفاهبانک

البرزاستانملیبانکبانک صادرات یزد
لیاردباستانمسکنبانکلیاردباستانصادراتبانک
تهرانيمرکزتجارتبانکتهرانيمرکزتجارتبانک
مشهدملتبانکالنیگصادراتبانک
زنجانصادراتبانکاستان البرزصادراتبانک
یانزلیملبانکزیتبرمسکنبانک
تهرانملتبانک

مشتریان دانشگاهی
دانشگاه آزاد اراكدفاتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه 

دانشگاه کرجدانشگاه علوم پزشکی اراك
دانشگاه گیالنپزشکی  یاسوجدانشگاه علوم

وصنعتعلمدانشگاهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

دانشگاه علوم پزشکی سبزواردانشگاه آزاد مشهد
دانشکده حقوق دانشگاه تهراندانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه عالمه مجلسیجندي شاپور اهوازدانشگاه 
دانشگاه رودهندانشگاه پیام نور گرگان

دانشگاه عالمه مجلسیدانشگاه جامع پیام نور استان یزد
اهوازآزاددانشگاهدانشگاه آزاد رودهن

دانشگاه علم و فرهنگدانشگاه شهید چمران اهواز 
دانشگاه شهید رجاییدانشگاه علوم پزشکی یزد



کیاکالکاربرديعلمیدانشگاهدانشگاه آزاد ایالم
بهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاهدانشگاه صنعتی اراك

شاهرودصنعتیدانشگاهدانشگاه صنعتی شاهرود
قزوینآزاددانشگاهدانشگاه آزاد کرمان

گرگانآزاددانشگاهدانشگاه صنعتی ارومیه
بهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاهدانشگاه پیام نور تهران

محالتمائدهدانشگاهدانشگاه بین المللی آزاد قزوین 
قمپزشکیعلومدانشگاهدانشگاه زابل

گرگانمائدهدانشگاهدانشگاه بجنورد
)نیمب(مشهدیفردوسدانشگاهکتولآبادیعلواحدیاسالمآزاددانشگاه

تفتواحدزدینورامیپدانشگاهبافقواحدزدینورامیپدانشگاه

مشتریان آدیکوسایر
شهرداريسازمان میراث فرهنگی

تهران2شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی وگردشگري اردبیل
تهران17شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی قم

تهران9شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی تهران
تهران3شهرداري منطقه سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان فارس

کهگیلویه و استانگردشگريوفرهنگیمیراثسازمان
بویراحمد

تهران5منطقهشهرداري

تهران7شهرداري منطقه مشهدگردشگريوفرهنگیمیراثسازمان
سپاهکمیته امداد امام خمینی

سپاه پاسداران محبیناستان ایالمکمیته امداد امام خمینی
سپاه پاسداران آل محمدفارساستانخمینیامامامدادکمیته

سپاه کربالاستان هرمزگانکمیته امداد امام خمینی
ت اوقاف و امور خیریه ااداراستان گلستانکمیته امداد امام خمینی

ت اوقاف و امور خیریه استان کرمان اتمامی اداراستان خراسان شمالیکمیته امداد امام خمینی
ت اوقاف و امور خیریه استان مازندراناراتمامی اداستان خراسان رضويکمیته امداد امام خمینی 

ت اوقاف و امور خیریه استان گیالناراتمامی ادکمیته امداد امام خمینی استان همدان



اره اوقاف و امور خیریه استان تهرانادکمیته امداد امام خمینی استان تهران
رجندیبپستکلادارهیجنوبخراساناستانيگردشگرویفرهنگراثیمسازمان

گیالناستانارشادوفرهنگگلستاناستانپستاداره
پارسگازونفتشرکتمشهدهیریخامورواوقافاداره

هشتگردجدیدشهرشهرداريتهران13منطقهشهرداري
پرسناژشرکتخوزستانگازشرکت

بسیجمقاومتپایگاهتهرانغرببسیجمقاومتپایگاه
شهریمهدسپاهجیبسمقاومتابوذربسیجمقاومتناحیه
قمتیمهدویتخصصمرکزاستان مازندرانکربالسپاه

ساسانمارستانیبتهرانيپرستارنظامسازمان
تیکوالبحرهتلاصفهانآسمانهتل

زنجانیفرهنگمرکزطرقبهيشهداکانون
نورانیراهشیکاطالعاتيفناوروارتباطاتتوسعه

زدیتیوالانصارئتیهرانیاآمارمرکز
وال، سازمان، فرهنگ سراي)رودکیبنیاد(رودکی، تاالرکشورکلبردارينقشهآبان، سازمان13فرهنگیمجتمع

بوشهر، سازمانبهمن، استانداريمعرفت، فرهنگ سرايکشور، فرهنگسرايفرهنگیانقالبتاکسیرانی، شوراي
انجمنباهنر، اتحادیهشهیدشعبانیه، بندرمردمیسپهر، ستادجهانیثاراهللا، رسانهقرآنی، هیئتترویجوتوسعه

هشتم، ونهممجلسمحترمنمایندگانازکیش، جمعیاطالعاتفناوريوارتباطاتآموزي، توسعهدانشاسالمی
اسالمی و تبلیغاتحوزه علمیه قم، سازمانعلمیه، حوزهمطالعاتآزادي، مرکزملت، سینماگالريسینماپردیس

.ها مرکز دولتی و خصوصی دیگر 100


