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کلیه حقوق مادی و معنوی این مستند به شرکت مهندسی شبکه پویش داده نوین تعلق دارد.
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چکیده
ش۱ک

پویش داده نوین در سال D ۱۳۸۴ا هدف کار۱Dدی نمودن اDزار و DسYYط و گسYYت۱ش ف۱هنYYگ

استفاده از فناوری اطل۵ات )  ITتأسیس گ۱دید .این ش۱ک
اس

Dا انجام تحقیقات طولنیمدت توانسته

Dه موفقی های قاDل توجهی در زمینه ط۱احی و توسعه ن۱مافزارهای حیاتی سازمانی و در نYYتیجه

Dومی سازی محصولت است۱اتژیک حوزه زی۱ساtتی دس

یافته و Dه سهم tویش ،گامی را ه ۱چنYYد

کوچک در ام ۱قطع واDستگی tارجی و افزایش ض۱یب امنی
مستند حاضD ۱ه مع۱فYYی ش۱YYک

اطل۵ات ۱Dدارد.

پYویش داده نYوین و تش۱Yیح مهمYYت۱ین فعالی هYای ایYYن ش۱YYک

میپ۱دازد.

کلید واژه ها
ش۱ک

پویش داده نوین ،اهداف ش۱ک  ،فعالی های ش۱ک

 ۱معرفی شرکت
شرکت پویش داده نوین در سال  ۱۳۸۴توسط جمعی از متخصصین و مهندسین خلق و جوان تأسیس گردیده
و به شماره ثبت  ۷۶۹۲در اداره ثبت شرکتهای استان یزد به ثبت رسیده است .اهداف تاسیس ای::ن ش::رکت در
پرتو اهداف و چشمانداز مشخص شده زیر میباشند:
دستیابی به جایگاهی برتر و تأثیرگذار در عرصه صنعت نرمافزار
دستیابی به محصولی زیرساختی ،استراتژیک و قابل رقابت در سطح کشوری و جهانی
تلش در جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال
تلش در جهت کاربردی نمودن قابلیتهای فناوری اطلعات در حوزههای مختلف کسب
همکاری با مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به منظور تبادل تجربیات و افزایش توان فنی
۳

 ۲رسالت شرکت
شرکت پویش داده نوین از بدو تاسیس ،رسالت خود را براساس مسئولیتهای ذیل بنا کرده است:
• معرفی برند ملی و رفع وابستگی کشور به نرمافزارهای خارجی
• ارائه راهکارهای نوین مجازیسازی در حوزههای شبکه و تفکیک بستر محتوایی کاربران
• معرفی راهکارهای بهینه بهرهبرداری از منابع سختافزاری و نرمافزاری تحت شبکه
• کاربردی نمودن فناوریهای نوین و ارتقاء زیرساختهای دولت الکترونیک

 ۳مهمترین دستاوردها و فعالیتهای تخصصی شرکت
 : PVM ۳.۱راهکار نوین مجازی سازی سرورها Server Virtualization
تکنولوژی مجازی سازی )  ( Virtualizationیکی از مهمترین نرم افزارهایی است که در چشم انداز پی::ش روی
حوزه فناوری اطلعات ،تغییرات ساختاری گسترده ای را در امر زیرساختهای حوزه  ITموجب خواه::د ش::د ،ک::ه
کارشناسان آن را پیوند دهنده میان سختافزار و سیستم عامل و مهمترین عامل ارتقاء بهرهوری در ابع::اد مرب::وط
به بهره گیری کامل از ظرفیت پردازشی سامانههای سخت افزاری ،صرفهجویی اقتصادی در منابع و ت::أمین امنی::ت
اطلعات دانستهاند.
در شرایط معمول در اکثر سازمانها و شرکتها از یك سخت افزار با قیمت زیاد جهت یك سیستم عامل اس::تفاده
می شود و هر چند این سخت افزارها توان بسیار بالتر جهت یك سیستم عامل را دارا میباشند .ولی مط::ابق آم::ار
میزان کارایی)  (Utilizationسرورهای مورد استفاده در حالت تک کاربردی ،بین  %٥الی  %١٥میباشد .این ارقام
به این معناست که از تمامی توانایی سرورها به صورت مطلوب استفاده نمیشود .با کمک تکنولوژی مجازیس::ازی
میتوان چندین سرور را روی یك سختافزار راه اندازی نم::ود و زمین::ه ص::رفهجویی در من::ابع س::خت اف::زاری و
بهرهبرداری بهینه از منابع نرمافزاری را فراهم آورد و لذا طراحی شبکههای رایانهای ام::روز ب::ه گ::ونهای اس::ت ک::ه
۴

بتوان از قابلیتهای و تواناییهای موجود در حوزه ماشینهای مجازی نهایت بهرهبرداری را بعمل آورد.
از جمله مزیتهای حاصل از این تکنولوژی به این شرح است:
✔ صرفهجویی قابل توجه در انرژی و هزینههای جاری تعمیرات و نگهداری
✔ افزایش بهرهوری در استفاده از سخت افزار
✔ امکان اعمال مدیریت کارآمد و نگهداری مناسب و آنلین سیستمها
✔ کاهش زمان بازیابی سیستمها در زمان بروز مشکل
✔ استقلل سیستمعاملها از سختافزار و افزایش قابلیت حمل
✔ امکان ایجاد محیط های تست  Test & Developmentبه صورت بسیار مقرون به صرفه
✔ کاهش چشمگیر هزینههای خرید تجهیزات شبکه
مهندسین ،کارشناسان و مشاورین شرکت پویش داده نوین با درک این نیاز راهبردی و در طی دوره  ۱۰س::اله
توأم با مطالعات و کار متوالی و انجام مراحل تست ،آزمایش و اجرا توانس::تهاند ب::ا تولی::د محص::ول اس::تراتژیک،
سامانه مدیریت ماشینهای مجازی م  (PVMبستری را فراهم آورند تا دغدغهها و مولفههای نظارتی و امنیتی مورد
انتظار مدیران شبکه را تا حد قابل قبولی عملیاتی نمایند.
سامانه مدیریت ماشینهای مجازی پویش داده نوین م  (PVMنرم افزاری توسعه یافته توسط این شرکت ب::وده
که به منظور پیادهسازی تکنولوژی مجازی س::ازی س::رورها و م::دیریت آنه::ا در محی::ط  Data Centerادارات،
شرکتها و سازمانها طراحی و معرفی شده است .این سامانه کاملً بومی و توسعه یافته در درون کش::ور اس::ت ک::ه
محدودیتهای مربوط به تحریم در مورد آن مطرح نمی باشد و تنها محصول ایرانی است که در رق:ابت ب:ا مح::دود
محصولت مشابه و پرهزینه خارجی ،خوش درخشیده است و ضمن کسب افتخارات علمی و پژوهش::ی اکن::ون در
بیش از  ۱۲۰سازمان اداری و شرکت تجاری در حال نصب و بهره بهرداری است.

۵

 :PVM Desktop ۳.۲اولین سامانه ایرانی رایانش اDری tصو:ی
مدل رایانشی بر پایه شبکههای بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرض::ه ،مص::رف و
تحویل سرویسهای فناوری اطلعات ) شامل سخت افزار ،نرم افزار ،اطلعات ،و سایر منابع اشتراکی رایانش::ی( ب::ا
به کارگیری اینترنت ارائه میکن::د .در ای::ن فن::اوری ،نرمافزاره::ای ک::اربردی و اطلع::ات ،روی س::رورها ذخی::ره
میگردند و براساس تقاضا در اختیار کاربران قرار میگیرند ،لذا جزئیات رایانشها از دید کاربر مخف::ی میمان::د و
همچنین کاربران نیازی به تخصص یا کنترل فناوری زیرساخت ابری که استفاده میکنند ،ندارند.
امروزه کاربران شخصی و یا اداری به دلیل اتصال به شبکههای گوناگون و ی:ا ب::رای اه::داف مختل:ف ،نیازمن::د
استفاده از سیستمهای فیزیکی متفاوت و جداگانهای می باشند .این موضوع علوه بر اش::غال فض::ای ک::ار ،افزای::ش
مصرف برق ،کاهش تمرکز کاربر را به همراه خواهد داشت.
معمول" رایانش انجام گرفته در اینگونه سامانه ها به دو صورت داده محور و پ::ردازش مح::ور انج::ام میگی::رد.
مدلهای گسترش و استقرار رایانش ابری به چهار صورت  -۱ابر خصوص::ی  -۲اب::ر عم::ومی  -۳اب::ر انجمن::ی -۴
ابرترکیبی در دنیا رایج است وشرکتهای  Googleو  Amazonو  salesforce.comو  Microsoftو  SUNو  IBMاز
مهمترین و تاثیرگذارترین سرویسدهندگان حوزه ابر عمومی در جهان هستند.
به عقیده برخی از کارشناسان حوزه فناوری اطلعات و متخصصین حوزه مج::ازی ،اس::تفاده از سرویس::های اب::ر
عمومی علیرغم تمام مزایا و قابلیتهای م::ورد اش::اره و ب::ه دلی::ل عدی::ده منجمل::ه مش::کلت ش::بکه زیرس::اخت،
محدودیت و کندی سرعت اینترنت و مباحث مرتبط با امنیت  ،در شرایط فعلی نه تنها گرهگشای مشکلت موجود
نیست بلکه بر مخاطرات و مشکلت موجود خواهد افزود.
به منظور مرتفع ساختن این مشکلت و رسیدن به اهداف فوق محصول استراتژیک  PVM Desktopطراحی و
توسعه یافته است.
 PVM Desktopدر واقع بستر پیاده سازی فناوری رایانش ابری را بصورت خصوصی فراهم میآورد و کاربران
را قادر می سازد تا با داشتن یک سکوی سختافزاری ،از چند سیستمعامل مجزا و متفاوت بطور همزم::ان اس::تفاده
۶

نمایند .بنابراین استفاده از این سیستم نیاز به وجود سیستمهای مجزا را مرتفع س::اخته و علوه ب::ر خل::وت س::ازی
محیط کار ،کاهش مصرف انرژی را نیز به دنبال دارد .در صورت وجود شبکههای مختلف در محیط فعالیت ،ای::ن
امکان وجود دارد تا هر ماشینمجازی به شبکه مورد نیاز خود متصل شود.
از سوی دیگر این امکان برای مدیر شبکه وجود دارد تا تمامی PVM Desktopهای موجود در شبکه خود را با
استفاده از رابط کاربری مدیریت کند و برای رفع مشکلت احتمالی نیازمند حضور فیزیکی در محل کاربر نخواهد
بود.
استفاده از  PVM Desktopبا توجه به توان سختافزاری موجود ،به دو شکل امکانپذیر اس::ت .تص::اویر ذی::ل
نحوه راهاندازی  PVM Desktopرا نشان داده است.
قابل توجه است که در هر دو شیوه مورد اشاره برای  ،PVM Desktopمدیریت استفاده از  USBو CD-ROM

در دست مدیر شبکه مسیستم( خواهد بود که از نظر امنیتی بسیار قابل ت::وجه اس::ت و مهم::تر از هم::ه اینک::ه در
محیطهای اداری و آموزشی که محدودیت تهیه سخت افزارهای جدید وجود دارد میتوان از کامپیوترهای موج::ود
به عنوان  Thin Clientاستفاده نمود و در نتیجه بدون نیاز به ارتقا سیستم ها و س::خت افزاره::ا ،از من::ابع موج::ود
بهینهترین استفاده و بهرهوری را داشت.

تصوی PVM Desktop :۱ ۱وی۱ایش یک )نصب  ۱Dروی سیستم کار۱D
۷

تصوی PVM Desktop :۲ ۱وی۱ایش دو )Dه :ورت متم۱کز

 ۳.۳سیستم مانیتورینگ شبکه Network Monitoring
سیستم های مانیتورینگ قابلیت نظارت بر تمام تجهیزات اکتیو شبکههای کامپیوتری از جمله انواع کامپیوتره::ا،
چاپگرهای تحت شبکه ،یو پی اس ها ،سوئیچها و روترها ،حسگرهای دما و رطوبت ،ک::ارت خوانه::ا ،دوربی::ن ه::ای
مدار بسته و  ...را دارند و با توجه به قابلیتها و مولفه ه:ای حی::اتی و عملی::اتی ه::ر س:امانه تح::ت ش::بکه ،امک:ان
مونیتورینگ و نظارت بر کارکرد آن فراهم شده و وضعیت هریک توسط سیستمهای مانیتورینگ بررسی و گزارش
میگردد.
سیستمهای مانیتورینگ در لحظه وقوع خطا یا بحران میتواند به روشهای گوناگونی از جمله پیام کوتاه ،ایمی::ل،
پیجر و یا به صدا درآوردن آژیر خطر مسئول شبکه را مطلع نماید.
سیستمهای مورد استفاده توسط این شرکت قابلیت ارائه نم::ودار ک::ارایی تجهی::زات را داش::ته ،ب::ه نح::وی ک::ه
مدیران شبکه می توانند از گلوگاههای شبکه خود در ساعات مختلف شبانه روز مطلع گردند .از جمله میت::وان ب::ه
۸

نمودار لود سیستم )پروسه های فعال و یا منتظر( و یا نمودار ترافیک شبکه به روی هر اینترفیس از س::وئیچ ه::ای
لیه  ۳اشاره کرد.

 ۳.۴طراحی ،راه اندازی و Dهبود شبکههای کامپیوتری LAN and VLAN Design
در عصر ارتباطات شبکههای کامپیوتری شاهرگ بقای سازمانها و قوام مس::یر رش::د و توس::عه آنه::ا محس::وب
گردیده و لزوم ارائه خدمات تخصصی و کارآمد تحت شبکه ب::اعث ش::ده اس::ت ت::ا م::دیریت بهین::ه و اثربخ::ش
شبکه های کامپیوتری در اولویت قرار گیرد .بدیهی است که پیادهسازی مناس::ب بس::تر تب::ادل اطلع::ات و انج::ام
پیشبینی های لزم جهت رویارویی با هرگونه حوادث احتمالی امری ضروری است که عدم توجه به این مهم ،هدر
رفت منابع انسانی ،تجهیزاتی و اتلف زمان به عنوان با ارزشترین سرمایه هر سازمانی را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به توضیحات فوق و در راستای ارائه خدمات برتر تحت شبکه که از مهمترین فرصتهای حف::ظ رق::ابت
در عصر حاضر است این شرکت مشروح خدمات زیر را به مشتریان خود ارائه می نماید.
✔ طراحی ستون فقرات )  (Back Boneفیزیکی شبکه های محلی ) (LAN
✔ شبکه مجازی VLAN

✔ نصب ،راه اندازی و تنظیم بهینه سرورهای شبکه بر مبنای انواع سیستم عاملهای خانواده ) UNIXبخصوص
 Linuxو  (FreeBSDو  Windows-2000/2003و Novell-Netware
✔ تنظیم ایستگاههای کاری برای کار در شبکه های  Client-Serverو Peer-to-Peer

✔ راه اندازی و تنظیم انواع سیستمهای جامع  Backupتحت شبکه
✔ راه اندازی و تنظیم انواع سیستمهای مدیریت شبکه ) (… ,SNMP, DHCP, DNS, NIS, LDAP
✔ نصب ،راه اندازی و تنظیم بهینه تجهیزات ارتباط شبکه با اینترنت ) (… ,Router, Gateway, xDSL
✔ نصب و تنظیم انواع سیستمهای کنترل کننده امنیت شبکه ) (Proxy, Filter, Firewall, NAT, PAT
✔ نصب و راه اندازی سیستم ارتباط با شبکه از بیرون ) (VPN,Remote Access Server
✔ نصب و راه اندازی سرویسهای مورد نیاز جهت ارائه سرویس اینترنت ) HTTP Server, NNTP Server ,
۹

( ... SMTP Server, IMAP Server, Radius Server

 ۳.۵فایروال مخصوص شبکه های پرسرعت Firewalling
دیوار آتش یا فایروال از مهمترین ابزارهای تدافعی در شبکه ها محسوب میش::ود و ن::ام عم::ومی برنامهه::ایی
است که از دستیابی غیر مجاز به یک سیستم یا شبکه رایانهای جلوگیری میکند و دارای انواع متف::اوتی اس::ت ک::ه
هریک دارای ویژگیها و امکانات مختلفی هستند و به تناسب کاربرد ،در برخی از این نرم افزارها ،برنامهه::ا ب::دون
اخذ مجوز قادر نخواهند بود از یک رایانه برای سایر رایانهها ،داده را ارسال یا دریافت کنند و در برخی دیگر ک::ه
به آن فایروال معکوس می گویند ،ترافیک خروجی شبکه را فیلتر می کند.

تصوی :۳ ۱دیوار آتش

در مجموع دیواره های آتش در شبکه های رایانه ای معمول از امور چالش:زا ب::ه حس::اب م::ی آین::د .کن::ترل
دسترسی کاربران در فضای سایبر و همچنین جلوگیری از افت پهنای باند شبکه به دلیل پ::ردازشه::ای متع::دد از
سوی دیواره آتش از جمله مهمترین موارد بحث در این زمینه میباشند.
باتوجه به اهمیت این موضوع و همچنین کاستی های ابزارهای موجود ،در سیستم عامل لینوکس به عن::وان ی::ك
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سیستم عامل امن و کارا ،این شرکت اقدام به بهینه س::ازی س::اختار پ::الیش بس::تههای ش::بکه در سیس::تم عام::ل
لینوکس نموده است و با این اقدام ابزاری کارا ،مفید و با کارآیی مناسب حاصل شده است.
شایان ذکر است این ابزار تحت نام  IPtables-tngشناخته میشوند .این دیواره آتش امکان فیلتر کردن تع::داد
زیاد آدرسهای شبکه و همچنین فیلتر کردن ترافیك پروتکل  httpرا بر اساس نام دامین بدون تأثیر قابل توجه بر
ترافیك شبکه فراهم می آورد و از این لحاظ ابزاری مناسب برای شبکه های با پهنای باند بال به حساب میآید.

t ۳.۶دمات مشاوره و Dرنامهریزی  ITدرحوزه های زیرساtت و سرویسهای تحت شبکه
بدون شک استفاده از کارشناسان و مشاوران زبدهی خارج از سازمان ،در ام::ر بهب::ود رون::د ک::ار سیس::تماتیک
سازمانها ،تأثیرات بسزایی داشته و موجبات هم افزایی فردی و گروهی را فراهم خواهد ساخت و به طور مش::خص
بهره گیری از خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلعات ،خود فراهم آورنده یك رابطه تعاملی فزاینده اس::ت ک::ه از
بکارگی::ری تخصص های چندگانه نیروهای کار ،برای حل مسائل و توانایی ترکیب و پیوند تخصصهای موجود در
ش:بکه های کامپیوتری و هنر اداره آن شبکهها ،پدید می آید و در این راستا سازمانهایی که در حیطه انفورماتی::ك و
فناوری اطلعات از همفکری مشاورین ذیصلح استفاده می کرده اند ،به موفقیتهای شگرفی نس::بت ب::ه س::ازمانهای
همرده خودکه به این موضوع توجه کافی نداشته اند ،نایل گشتهاند.
شرکت پویش داده نوین با برخورداری از تجربیات یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه فناوری اطلعات بویژه
در حوزه های زیرساختی حوزه فناوری اطلعات اعم از :زیرساختها و سرویسهای تحت ش::بکه ،س::امانه مبتن::ی ب::ر
 ، open sourceسیستمهای فایروال ،مباحث امنیت ،کنترل پروژه و ...آمادگی دارد در جهت پیشبرد کسب و کار و
اهداف شرکتها و سازمانها نسبت به ارائه خدمات مشاوره اقدام نماید.
ازجمله حوزههای خدمات مشاوره میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
• مشاوره طراحی و پیادهسازی زیرساخت شبکههای کامپیوتری
• مشاوره در تولید نرمافزارهای متن باز ماز مرحله نیازسنجی تا تست(
• مشاوره مدیریت فناوری اطلعات :استراتژی و برنامهریزی
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• نیازسنجی طرحهای انفورماتیکی دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی
• سرویسهای شبکه
• ایمنسازی شبکه و استانداردهای امنیت اطلعات
• طراحی و نظارت بر پیاده سازی مراکز داده
• نگهداری و بهینهسازی سیستمهای نرمافزاری
• تدوین استراتژی و طرحهای جامع انفورماتیکی
• مدیریت پروژههای فناوری اطلعات و ارتباطات

 ۳.۷پیاده سازی سرور حساDرسی کارDران Accounting
حسابرسی کاربران شبکه معمول از دغدغههای اساسی مدیران شبکههای کامپیوتری است .مح::دودیت پهن::ای
باند و همچنین استفاده بهینه از پهنای باند موجود از جمله عوامل اصلی این موضوع به حساب می آیند .همچنی::ن
می توان در این مورد به رهگیری سایتهای مورد استفاده کاربران از شبکه اینترنت نیز اشاره کرد.
شرکت پویش داده نوین با داشتن متخصصان در عرضه و استفاده از محصولت مت::ن ب::ازی از جمل::ه سیس::تم
لینوکس تاکنون توانسته است با استفاده از راهکارهای امن ،نیازهای حسابرسی س::ازمانها و ارگانه::ای گون::اگونی را
مرتفع سازد.
با توجه به استفاده از بستر سیستم عامل امن لینوکس ،راهکارهای ارائه شده تض::مینکننده خواس::تهای امنی::تی
سازمان نیز میباشند.
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 ۴مشتریان ما
اسامی t۱Dی از م۱اکزی که ش۱ک

پویش داده نوین افتخار tدم رسانی Dه آنها را داشته اس

Dه ش۱YYح

ذیل اس :
استانداری یزد

فرمانداری تفت

استانداری خراسان جنوبی

فرمانداری طبس

استانداری کهگیلویه و بویراحمد

فرمانداری بیرجند

استانداری خوزستان

فرمانداری درمیان

استانداری مازندران

فرمانداری قائنات

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

فرمانداری خوسف

دانشگاه علوم پزشکی یزد

فرمانداری نهبندان

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد

فرمانداری زیرکوه

فرمانداری یزد

فرمانداری سرایان

فرمانداری اردکان

فرمانداری بشرویه

فرمانداری میبد

فرمانداری فردوس

فرمانداری مهریز
فرمانداری بافق
فرمانداری ابرکوه
فرمانداری خاتم
فرمانداری صدوق
فرمانداری بهاباد

سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد
شهرداری یزد
شهرداری رفسنجان
شهرداری اردکان
شهرداری میبد
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شهرداری تفت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلمی استان یزد

شهرداری بافق

بیمارستان افشار یزد

شهرداری ابرکوه

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

شهرداری اشکذر

شرکت برق منطقه ای استان یزد

شهرداری زارچ

دانشگاه آزاد اسلمی واحد تفت

شهرداری مهریز

پارک علم و فناوری یزد

شهرداری احمدآباد

بنیاد نخبگان استان یزد

شهرداری شاهدیه

شرکت جهان الکترونیک

شهرداری مروست

شرکت الکتروکویر

شهرداری عقدا

شرکت صنایع کاشی نائین

شهرداری سربیشه

شرکت فولد گستر یزد

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اس::تان

شرکت قاصدک سامانه

یزد

سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اداره کل هواشناسی استان یزد

اداره کل زندانهای استان یزد

کانون اصلح و تربیت استان یزد

شهرداری سرایان

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

مدیریت توزیع برق آذربایجان غربی

اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

شهرداری طبس

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد

شهرداری ندوشن

اداره کل منابع طبیعی استان یزد

شهرداری ایذه
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شرکت سورنا

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلم

شرکت آریاسپند

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس::تان

شرکت نوین الکترود اردکان

خراسان جنوبی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

بیمارستان رهنمون یزد

سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی

مؤسسه فرهنگی آل یاسین قم

شهرداری بیرجند

مرکز تحقیقات ناباروری یزد

شهرداری باغستان

سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی

شرکت پردیس فناور ایساتیس

پارک علم و فناوری استان گیلن

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس::تان

بیمارستان شهید صدوقی یزد

گلستان

بیمارستان فاطمه زهرا مهریز

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس::تان
کهگیلویه و بویراحمد
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