


1 دوران

ن در مفهوم پورتال دورتال، تحول و نگرشی مدر
دورتال مجموعه ای است از سامانه های متنوع و کاربردی در راستای تامین راهکارهای استاندارد پورتال سازمانی کامال امن؛ که با هدف نوآوری و توسعه در کسب و 

ونیک ارائه گردیده است.  کار الکتر

وندان و مراجعه کنندگان به یک سیستم پورتال استاندارد و امن نیاز دارند. دورتال به عنوان یک  ورت اطالع رسانی و ارائه خدمات به شهر همه سازمانها با توجه به ضر

ونیکی، ارائه محتوا و منابع اطالعاتی تحت بستری یکپارچه و استاندارد سازی شده  سیستم جامع تحت وب، راهکاری مناسب در راستای استراتژی عرضه خدمات الکتر

وی انسانی  د. دورتال به سازمان این امکان را می دهد تا بدون توجه به گستردگی و توزیع مکانی، تعداد نیر و ویسهای سازمانی به شمار میر و همچنین ارتباط با سایر سر

د بپردازد. و حجم تراکنش های آن سازمان، به برنامه ریزی و توسعه کسب و کار خو

Dourtal Solution اجزای تشکیل دهنده
)Enterprise Content Management( سامانه مدیریت محتوای سازمانی  

)eForm & Workflow Builder( سامانه فرمساز و فرآیند ساز  

)Integration System( سامانه یکپارچه ساز  

)Web Service Management( ویس   سامانه مدیریت وب سر

)Report Generator( سامانه گزارش ساز  

)eCommerce( وشگاه ساز   سامانه فر

وه دوران گر
وه دوران یکــی از موفقتریــن مجموعــه شــرکتهای دانــش بنیــان مــی باشــد، کــه بــا هــدف ارائــه محصــوالت و خدمــات متنــوع در  گــر
د 20 ســال از تاســیس آن مــی گــذرد بــا ســاماندهی  وه کــه حــدو زمینــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تاســیس گردیــده اســت. ایــن گــر
ــات  ــزات و خدم ــزار، تجهی ــرم اف ــه ن ــد و ارائ ــه تولی ــترده ای در زمین ــت گس ــا، فعالی وز دنی ــش ر ــره گیــری از دان ــره و به کادری 450 نف

تخصصــی در حــوزه هــای مختلــف صنعــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از جملــه راهکارهــای پورتــال ســازمانی دارد.

وه دوران برخی از افتخارات گر
  منتخب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان

وژه امنیت کشور رگترین پر   مجری بز
وژه ERP کشور رگترین پر   مجری بز

ISO27001 دارای گواهینامه بین المللی  
ISO9001 دارای گواهینامه بین المللی  

  دارای رتبــه یــک از شــورایعالی انفورماتیــک کشــور در 7 رشــته مختلــف: نــرم افــزار، شــبکه، امنیــت، مشــاوره، پشــتیبانی، آمــوزش 
Mainframe و غیــر

زیابی امنیتی، امنیت فیزیکی و ...   دارای رتبه یک از سازمان فناوری اطالعات ایران، در حوزه مشاوره و استقرار ISMS، ار
  دریافت برترین لوح تندیس در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات سالهای 90، 92،  93، 95 و 96

والهای بومی )DSGate(، نصب شده در حساس ترین سازمان های کشور   تولید کننده یکی از قوی ترین فایر
  تولید کننده اولین IPS 40G پهنای باند اینترنت

  برترین شرکت در زمینه ارائه تجهیزات امنیتی خارجی با الیسنس و گارانتی معتبر
  عضو بانک اطالعاتی صادر کنندگان کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار

  دریافت لوح و تندیس برگزیده مدیریت جهادی از سومین همایش مدیریت جهادی کشور
  دارای بیش از 3500 مشتری در 550 شهرستان کشور و ده ها کشور خارجی

وز به مشتریان   دارای بیش از 20 پارتنر خارجی برای ارائه راه حلهای به ر
  حضور در بیش از 10 دوره مختلف در نمایشگاههای CeBIT کشور آلمان و GITEX دبی 

  حضور مستمر در بیش از 70 نمایشگاه معتبر داخلی طی سال های گذشته
  عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای
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)Enterprise Content Management( سامانه مدیریت محتوای سازمانی 

ویکرد توسعه یافته سیستم مدیریت محتوا می باشد که با ایجاد قابلیت های نظیر زمانبندی درج و نمایش اطالعات، ایجاد  سامانه مدیریت محتوای سازمانی )ECM( ر

وش های متنوع درج اطالعات و ... زیرساخت راه اندازی درگاه سازمانی پیشرفته و تحقق مفهوم پورتال را فراهم می آورد. فرآیند تایید و توزیع محتوا، ر

ول و نیز امکانات و قابلیت های پیشرفته مدیریتی می باشد. سامانه مدیریت محتوای سازمانی دورتال مجموعه ای غنی از زیر سیستم های کاربردی در قالب ماژ

ویژگی های مدیریت محتوای سازمانی دورتال :
Ajax و استفاده از تکنولوژی Multi-Tier به کارگیری معماری پیشرفته چند الیه  

د )Sub Portal(، به صورت متمرکز   امکان راه اندازی زیر سایت های نامحدو

دن زبان های جدید به سیستم و   طراحی به صورت چند زبانه با امکان گسترش و افز

ول های پرکاربرد سازمانی به منظور درج و انتشار محتوا در سایت   شامل مجموعه ای غنی از ماژ

.)Role Base Privacy( وه بندی نقش های جدید و تعیین سطوح دسترسی پیشرفته   امکان تعریف، گر

  تمهیدات امنیتی گوناگون طبق استاندارد OWASP 2.0 در تمامی سطوح نرم افزار.

. SSL وتکل   تعیین هویت کاربران بر اساس استاندارد NT به صورتForm & Windows Authentication  با قابلیت پشتیبانی از پر

)Single Sign On( امکان ارتباط با بانک های اطالعاتی خارجی به منظور تعیین هویت متمرکز کاربران  

 )Cross Device & Cross Browser( ن واکنش گرا   ساختار گرافیکی و نمایشی مدر

قابلیت های مدیریتی و کاربری مدیریت محتوای سازمانی دورتال
)Drag & Drop( .ل پنل قدرتمند با امکان مدیریت و چیدمان ساده سایت   داشبورد و کنتر

  امکان ایجاد و مدیریت پیشرفته صفحات سایت با امکان جستجو، ویرایش سریع، جابجایی Drag & Drop و مشاهده و 

د در صفحات. ول های موجو ویرایش ماژ

ول ها با قابلیت استفاده در سایر بخش های سایت.   امکان Import / Export ساختار صفحات و ماژ

)Sub Admin Permission( .امکان تعیین سطح دسترسی مدیریت صفحات و محتویات آنها به نقشی خاص  

)Recycle Bin( ول های حذف شده با قابلیت بازگردانی اطالعات   امکان مدیریت صفحات و ماژ

)Multi-Color Skin( .ن و واکنش گرا در رنگ های مختلف   امکان ایجاد پوسته های گرافیکی مدر

)Skin Chooser( .انتخابگر پیشرفته پوسته سایت با امکان اعمال در بخش های مختلف سایت و پیش نمایش  

)SEO Management( .امکان مدیریت، انجام تنظیمات سئو و تعیین کلمات کلیدی سایت و صفحات  

 )Content Publishing Approvals( امکان مدیریت و تعیین جریان کار به منظور انتشار محتوا  

 )Site Analytics( امکان مشاهده آمار و گزارشات از بازدید و رخدادهای سایت  

)Personalization Page( .امکان ایجاد و مدیریت صفحات شخصی  
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Dourtal eForm & Workflow Builder سامانه فرمساز و فرآیند ساز 

ونیکی می باشد. لذا ابزار تولید فرم ها و  ونیکی در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی مستلزم تولید فرم ها و فرآیندهای الکتر وزه تحقق ارائه خدمات الکتر امر

گردش کارها یکی از مهمترین اجزاء تشکیل شده سامانه پورتال گردیده است. 

ونیکی پیشرفته با امکان  ل های متنوع، امکان تولید فرم های الکتر سامانه فرمساز و فرآیند ساز دورتال با بهره گیری از معماری، طراحی قدرتمند و نیز قابلیت ها و کنتر

گردش کار اختصاصی را بدون نیاز به کدنویسی و به صورت کامال آنالین فراهم می آورد.

ویژگی های فرمساز و فرآیند ساز دورتال
Ajax ونیکی با تکنولوژی   محیط یکپارچه طراحی و توسعه فرم های الکتر

  پشتیبانی از اتصال به بانک های اطالعاتی به منظور تولید فرم و انجام تراکنش های مختلف

  فیلترینگ اطالعات با ایجاد انواع شرط ها و پرس و جوهای دلخواه

ل های ساده و پیشرفته جهت طراحی ساختار نمایشی و اطالعاتی فرم ها   پشتیبانی از انواع کنتر

)Workflow Engine( ونیکی   طراحی و مدیریت فرآیند گردش کار فرم های الکتر

قابلیت های مدیریتی و کاربری فرمساز و فرآیند ساز دورتال
)Form Designer( ونیکی به صورت کامال اختصاصی   امکان طراحی پیشرفته ساختار نمایشی فرم الکتر

دی با تعریف Requirement و Validation های اختصاصی و ل داده های ور   امکان کنتر

وهی اطالعات   امکان تولید فرم های Master-Detail و ثبت گر

  امکان Import/ Export فرم ها و گردش کارهای تولید شده

)SMS( ونیک و پیام کوتاه   پشتیبانی از ارسال اطالعات فرم، کد پیگیری و رخدادها به صورت پیام شخصی، پست الکتر

pdf, doc, excel, xml وجی از اطالعات ثبت شده در فرم ها با فرمتهای   امکان تهیه خر

Dourtal Integration System سامانه یکپارچه ساز دورتال 

د بکار می گیرد و به همین خاطر  وشی را برای یکپارچه سازی سیستمهای کاربردی مجموعه خو وزه هر سازمان یا بنگاه اقتصادی، ر امر

وش منحصر بفردی را یافت. برای یکپارچه سازی سیستمهای کاربردی همواره باید دیدگاه های مختلف را مد نظر  هیچگاه نمی توان ر

د. داشت و با توجه به شرایط کاربردی آنها، راهکاری را جهت یکپارچه سازی انتخاب نمو

سیستم یکپارچه ساز دورتال یک راهکار جامع، امن و کارآمد می باشد که با راه اندازی آن ارتباطات الزم ما بین سامانه مدیریت محتوای 

ونیک، فراهم می گردد. این سیستم بر پایه آخرین معماری  د در سازمان جهت ارائه خدمات الکتر سازمانی و سیستم های کاربردی موجو

و تکنولوژی های فنی، تولید و پیاده سازی گردیده است.

ویژگیهای یکپارچه ساز دورتال
.Net Framework 4.5 بر  پایه Onion Architecture به کارگیری معماری پیشرفته  

  پیاده سازی استانداردهای SOLID در طراحی و تولید سیستم

  به کارگیری استاندارد JWT Token در فرآیند احراز هویت

)Web API 2.0( ویس دات نت   به کارگیری آخرین تکنولوژی وب سر

  ارائه کیت توسعه نرم افزاری )SDK( به منظور اختصاصی سازی توسط مشتری

قابلیت های مدیریتی و کاربری یکپارچه ساز دورتال
د در سازمان   امکان اتصال به انواع پایگاه داده های موجو

  احراز هویت )Authentication( کاربران جهت دسترسی به خدمات و امکانات ارائه شده سازمان

ونیک ویس های خدمات الکتر ون سازمانی به داده قابل استفاده و مورد کاربرد در سر   امکان تبدیل اطالعات خام سیستم های در

ونیکی در بستر پورتال ویس های اختصاصی جهت ارائه خدمات الکتر   امکان تولید وب سر

ویدادهای صورت گرفته در سیستم   امکان ثبت و مشاهده ر
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Web Service Management ویس دورتال  سامانه مدیریت وب سر

ون سازمانی)پرسنلی، مالی، اداری و ...(، وب سایت ها، نرم افزارهای  ویس ایجاد یک رابط وب ما بین نرم افزارهای مختلف نظیر سیستم های در کاربرد اصلی وب سر

ویس این امکان را فراهم می آورند تا اطالعات و داده های مختلف  موبایل و سایر نرم افزارهای اختصاصی به منظور به اشتراک گذاری داده ها می باشد. همچنین وب سر

از منابع متنوع در یک صفحه نمایش داده شوند.

ویس  وی بستر مدیریت محتوای سازمانی دورتال می باشد که می توان با استفاده از امکانات متنوع و پیشرفته آن، وب سر ویس، یک سامانه بر ر  سیستم مدیریت وب سر
د در سازمان ها را فراهم می آورد و  وی نرم افزار و سامانه های موجو ویس های اختصاصی بر ر د. این سیستم، امکان تعریف وب سر د را تعریف و مدیریت نمو های خو

ونیک فراهم می آورد. به سادگی ارتباط بین پورتال و سایر سیستم ها را جهت ارائه خدمات الکتر

ویس دورتال قابلیت و ویژگی های مدیریت وب سر
REST و SOAP پشتیبانی همزمان از تکنولوژی های  

ویس های جدید   امکان ایجاد و مدیریت وب سر

ویس ها   دارای موتور پردازشگر قدرتمند جهت تجزیه و تحلیل ساختار وب سر

REST ویس های نوع   امکان پنل مدیریتی پیشرفته جهت تعریف متدهای وب سر

ویس های تعریف شده وی وب سر   امکان ایجاد و طراحی گزارشات متنوع بر ر

Drag & Drop ابزار پیشرفته طراحی ساختار نمایشی گزارشات با امکان  

ویس های تعریف شده   امکان ایجاد جریان کاری بین وب سر

وی پورتال دوران   امکان نمایش و اجرای جریان های کاری تعریف شده بر ر

Dourtal Report Generator سامانه گزارش ساز دورتال 

 Report( شرکت نوآوران ارتباطات دوران با درک کامل نیاز سازمان ها به تولید گزارش از بانک های اطالعاتی مختلف، اقدام به تولید و ارائه سیستم گزارش ساز پیشرفته

ده است. این محصول شامل دو زیر سیستم طراحی  Generator( با امکانات، راهکارها و ابزار های متنوع در قالب یک "سیستم جامع طراحی و مشاهده گزارشات"، نمو

ده که شامل امکانات، قابلیت ها و ویژگی های متنوعی می باشد. گزارش تحت ویندوز و نمایشگر تحت ویندوز و وب بو

قابلیت و ویژگی های گزارش ساز دورتال
XML Data و SQL Connectionو OLEDB و ODBC امکان اتصال به کلیه منابع داده ای از طریق واسط های  

وه و پانویس های متناظر هر یک و نیز    امکان طراحی صفحات با استفاده مولفه های بخش بندی صفحات از جمله مولفه های سر گزارش، سر صفحه، سر گر

مولفه های داده ای و خالصه سازی و ...

دار ها و ... ل های متنی، تصویری، اشکال هندسی، چک لیست ها، بارکد، نمو ل های طراحی واسط کاربر از جمله کنتر   امکان استفاده از انواع گوناگون کنتر

Cross-Tab و جداول دو بعدی به صورت Master-Detail ها، گزارش های Sub Report امکان ایجاد انواع  

  امکان طراحی صفحات گوناگون در یک گزارش و تعیین ترتیب نمایش آنها

  پشتیبانی از انواع گوناگون داده ای و فرمت های تمایشی آنها از جمله انواع داده ای تاریخ و زمان و ارقام پولی و داده های بولین و ...

وی داده ها و نحوه نمایش آنها وه بندی های تک  سطحی و چند سطحی و مرتب سازی ها ر   امکان اعمال انواع گر

  امکان ایجاد انواع گوناگون فرمول های محاسباتی و به کارگیری توابع ریاضی و رشته ای

  امکان مشاهده پیش نمایش گزارش در تمام مراحل طراحی

  امکان ساخت انواع پیچیده Query  ها با ابزار ساخت پرس و جوی تعبیه شده

Html، Pdf، Xml، Word، Excel، Rtf، Txt، Csv، Bmp، Jpeg، Gif، Png، Tiff امکان مشاهده گزارش در قالب های گوناگون از جمله  
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Dourtal eCommerce وشگاه ساز دورتال  سامانه فر

ونیک، اقدام به تولید  ونیک با هدف ساختن راه حل های کسب و کار الکتر شرکت نوآوران ارتباطات دوران با تخصص در زمینه فناوری اطالعات و توسعه تجارت الکتر

وش، توزیع کنندگان و تولید کنندگان این امکان را  وشگاه ساز دورتال به سازمان ها و شرکت های خرده فر ده است. سامانه فر وشگاه ساز دورتال نمو و ارائه سامانه فر

ونیک گردد. وش و تقویت حضور در بازار تجارت الکتر د را به شکل موثرتری به مشتریان ارائه داده و موجب افزایش مخاطبان، فر می دهد تا محصوالت و خدمات خو

وشگاه ساز دورتال ویژگی های فر
ASP.NET Core وسافت   به کارگیری آخرین تکنولوژی شرکت مایکر

  سریع، ایمن، پایدار و توسعه پذیر 

)Multi-Store , Multi-Vendor( وشنده به صورت یکپارچه وشگاه و فر   ایجاد چندین فر

)Cross Device & Cross Browser( ساختار نمایشی کامال واکنش گرا و ریسپانسیو  

  طراحی ساختارهای گرافیکی متنوع )Theme( به صورت چند زبانه 

)Google Analytics و SEO Friendly( بهینه شده برای موتورهای جستجو  

وشگاه ساز دورتال قابلیت های مدیریتی و کاربری فر
  پنل مدیریتی پیشرفته

دیت در تعداد محصوالت   قابلیت دسته بندی پیشرفته محصوالت بدون محدو

رسی، نظردهی و امتیازدهی به محصول   امکان نقد و بر

  امکان تعریف محصوالت با جزئیات مختلف و پیشرفته

وش های تخفیف )تخفیف بر اساس تعداد خرید، مبلغ خرید ، تعریف بازه زمانی ، کوپن تخفیف و...(   امکان تعریف انواع ر

د بعد از پرداخت هزینه( دی )دانلو وش محصوالت دانلو   امکان فر

وش محصوالت و امور مالی )پرداخت معوقات، بدهی مشتری، مالیات و ...(   مدیریت فر

وشهای حمل و نقل کاال   تعریف ر

دی بر اساس ویژگی های کاال( دی کاال، موجو دی کاال )موجو   مدیریت انبار و موجو

)SEO( خدمات اختصاصی سئو 

هدف سئو کمک به وب سایت ها در بدست آوردن رتبه باال در نتایج جستجو و افزایش ارتباط بین صفحات و کلمات کلیدی وارد شده توسط کاربران است. بهینه سازی 

د می باشد. بسته به اینکه چگونه  وش های خو د رتبه بندی سایت ها در نتایج جستجوی طبیعی است و این فرآیند نیازمند دانش و زمان برای پیاده سازی ر سئو برای بهبو

کلمات کلیدی رقابتی در بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، سئو به هفته ها یا ماه ها زمان نیاز دارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. یکی از مهمترین اهداف وب 

سایت ها این است که در صفحه اول نتایج جستجوی گوگل قرار گیرند.

شرکت نوآوران ارتباط دوران با بهره گیری از سالها تجربه در زمینه راه اندازی و بهینه سازی سایت های اینترنتی، راهکارهای پیشنهادی و پلن اجرایی تخصصی در این 

حوزه ارائه می نماید.

برخی از خدمات قابل ارائه :
  طراحی و راه اندازی وب سایت بر اساس اصول و قوانین سئو

  تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی سایتها و تهیه گزارش کلی سئو

وژه سئو با توجه به شاخص های مهم سیاست های مارکتینگ   هدف گذاری و ترسیم مسیر پر

وی ساختار  و محتوای وب سایت    انجام اصالحات الزم بر ر

  تولید و مدیریت انواع محتوای سایت نظیر مقاالت، اینفوگرافی، موشن گرافی، ویدئو گرافی

وژه سئو   مانیتورینگ مستمر و انجام بهینه سازی ها جهت رسیدن به اهداف پر

  آموزش تخصصی سئو به صورت حضوری و غیرحضوری
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 خدمات پشتیبانی

وژه های پورتال است، تجربیات متعدد و تسلط در  یکی از توانمندی های شاخص شرکت نوآوران ارتباطات دوران که تضمین کننده موفقیت این شرکت در اجرای پر

وش و متدولوژی مدون برای اجرای آن ها در مرحله استقرار و پیاده سازی است. طراحی یک بسته خدماتی مناسب در این مرحله  دن ر وژه ها و دارا بو اجرای این پر

وژه های اجرا شده موثر باشد. د زیادی در موفقیت پر توانسته است تا حدو

ی پشتیبانی دورتال؛ تضمین موفقیت در مواجهه با چالش های پشتیبانی و نگهدار

ونیک - چت آنالین - تلفن همراه ( پشتیبانی ) از طریق تلفن - ارسال تیکت - پست الکتر
  آموزش )برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته راهبری دورتال به صورت حضوری(

ور های استاندارد و حرفه ای(   خدمات هاستینگ )ارائه میزبانی وب بر اساس سیستم عامل ویندوز و انواع سر

ن و واکنش گرا به صورت اختصاصی(   طراحی قالب های گرافیکی )طراحی پوسته های گرافیکی مدر

  بهینه سازی و سئو )انجام خدمات جهت افزایش رتبه بندی و بازدیدکنندگان سایت(

ونیکی، گزارشات و مدیریت سایت(   خدمات کارشناسی متنوع )ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره به منظور طراحی و پیاده سازی فرم ها و فرآیندهای الکتر

وژه های منتخب برخی از پر
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وه دوران برخی از مشتریان گر

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
یرسایت مجموعه شامل سایت های پست استانی و ادارات ستادی( شرکت پست جمهوری اسالمی ایران ) به همراه 180 ز

و    وزارت نیر
وستایی مازندران ، آب و فاضالب  ق منطقه ای گیالن ، موسسه تحقیقات آب، موسسه تحقیقات خاک و آب ، آب و فاضالب ر ق مازندران ، بر یع بر ق بوشهر ، توز یع بر یز ، توز ق تبر یع بر ق قم ، توز یع بر توز

وستایی قم ، آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری ، آب و فاضالب شهری  وستایی گیالن ، آب و فاضالب اردبیل ، آب و فاضالب ر وستایی گلستان ، آب و فاضالب استان سمنان ، آب و فاضالب ر ر

کهکیلویه و بویر احمد

وشیمی ، شرکت گاز(  وزارت نفت )پاالیشگاه ، پتر
وشیمی نفت  وشیمیایی تامین، پتر وشیمی فارابی ، صنایع پتر یر مجموعه( ، شرکت ملی حفاری ایران ، پاالیش نفت کرمانشاه ، نفت و گاز آغاجاری ، پتر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )همراه 10سایت ز

یز ، گاز استان ایالم وشیمی تبر وشیمی شیراز ، پتر وندان، پتر و گاز ار

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
ز ، سازمان انتقال خون  بی ، سازمان انتقال خون گیالن ، سازمان انتقال خون البر سازمان انتقال خون استان تهران ، سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان ، سازمان انتقال خون آذربایجان غر

وسازی جابرابن حیان ، دانشگاه علوم پزشکی اهواز)جندی شاپور( ، دانشگاه علوم پزشکی ارتش  یستی استان آذربایجان شرقی ، دار کهکیلویه و بویراحمد ، جمعیت هالل احمر استان تهران ، سازمان بهز

، بیمارستان امیراعلم

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یعتی  دانشگاه دولتی چمران ، دانشگاه دولتی کردستان ، دانشگاه دولتی  صنعت نفت ، دانشگاه دولتی  زابل ، دانشگاه علوم انسانی دارالعلوم )مفید قم( ، دانشگاه والیت ، دانشکده فنی دختران دکتر شر

، دانشگاه آزاد امیدیه ، دانشگاه آزاد شوشتر ، دانشگاه آزاد ماهشهر  دانشگاه آزاد بهبهان ، دانشگاه آزاد فسا ، دانشگاه آزاد شادگان ، دانشگاه آزاد بندرگز ، دانشگاه آزاد بوکان ، دانشگاه آزاد رفسنجان 

ز ، آموزشکده سماء ماهشهر  در ، دانشگاه آزاد  الیگو

  وزارت فرهنگ و ارشاد 

بی ، چاپخانه  بنیاد شهید و امور ایثار گران )قربانیان ساللحهای شیمیایی( ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان سمنان ، سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان آذربایجان غر

دولتی ایران ، موسسه حدیث 

زی   وزارت جهاد کشاور

زی کرمانشاه ، سازمان جهاد  زی ، سازمان جهاد کشاور یرمجموعه ( ، موسسه علمی کاربردی جهاد کشاور زی )180 ز زی ، سازمان تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاور مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاور

زی گلستان ، اداره کل شیالت استان سیستان و بلوچستان زی کردستان ، سازمان جهاد کشاور کشاور

  وزارت کشور

شورای عالی استانها ، اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور ، شهرداری بجنورد ، شهرداری سمنان ، شهرداری خرم آباد ، شهرداری سنندج ، شهرداری اردبیل ، شهرداری ایالم ، شهرداری زاهدان ، 

شورای اسالمی استان تهران ، شورای اسالمی استان خراسان رضوی ، شورای اسالمی استان تهران ، شورای اسالمی استان خوزستان ، شورای اسالمی استان مرکزی ، شورای اسالمی استان کهکیلویه 

و بویراحمد ، شورای اسالمی استان گلستان ، شورای اسالمی استان لرستان، شورای اسالمی استان هرمزگان ، شورای اسالمی شهر خرم آباد ، شورای اسالمی شهر زاهدان ، شورای اسالمی شهر بجنورد 

ومیه ، سازمان تاکسیرانی اسالمشهر ، سازمان آتشنشانی مالرد ، سازمان آتشنشانی شهر قدس ، سازمان پارکها و فضای سبز مالرد ، سازمان  ، شورای اسالمی شهر سنندج ، سازمان همیاری شهرداری ار

یار یار ، سازمان میادین میوه و تره بار مالرد ، سازمان میادین میوه و تره بار شهر پارکها و فضای سبز شهر

 وزارت صنعت و معدن و تجارت

د،سیمان بهبهان،سیمان مازندران ، شرکت هپکو ، ماشین سازی پارس ، صنایع مس ایران ، صنایع  آهن و فوالد  و سیمان تهران،سیمان فارس، خوزستان،سیمان داراب،سیمان خوزستان،سیمان دور

توس، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ، سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک

 وزارت راه و شهرسازی

و یلی نیر دگاه پیام ، مسکن و شهرسازی استان مازندران ، شرکت حمل و نقل ر و دگاه مهرآباد،  فر و دگاه بین المللی امام خمینی ، فر و یر بناهای کشور( ، فر وزارت راه و ترابری )شرکت ساخت و توسعه ز

  وزارت رفاه و تامین اجتماعی

یستی استان آذربایجان شرقی شرکت بیمه پارسیان ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، سازمان بهز

  پورتال های نصب شده در سایر شرکت ها

و رایانه ، سازمان نظام مهندسی بهبهان سازمان نقشه برداری کل کشور ، شرکت ارسا ساختمان ، شرکت الومتک ، شرکت کارتن ایران ، سر
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