
1400پاییز سال - لیست شرکت های مورد تایید دانشگاه 

خدمات فروش، نصب و راه اندازی سخت افزار، نرم افزار، شبکه و سیستم های مخابراتی و نظارت تصویری

تلفن شرکتموبایلمدیرعاملشماره ثبتنام شرکتردیف

3224060932240610عقیل ملکش9291هوشمند سازان فناوری ورکان1

911171011032222217مانی محمدی منش11380آب بنا نیرو پاسارگاد2

911179573535421733محسن عرب گلو1090فنی مهندسی اسپادانا دژ گلستان3

91232292952188740588اشکان مهرافزا412032آوید افزار رایانه4

91221801752126326960سیدامین نجفی454249رادین راهبرد رایانه 5

91259398622126703817حمیدرضا حمیدی فتح ابادی483549(سهامی خاص)پیشداد مگاترونیک 6

911868889134533994دانیال شیرافکن11071دانش بنیان داده کاوان به اندیش7

911171332432222318رضا کامل رحیمی11171فکرالکترونیک فردای ایرانیان8

911177481232248771علیرضا خوش سیرت7425ایمن کاران استرآباد9

93534692293537262041علی رحیقی یزدی6499پویان سیستم یزد10

911171385732250370فرهاد حسن آبادی10648زیرساخت شبکه ارتباطات سهدیس11

911409952732247163ابوالفضل تاجیک شاهدهی11316هانی صنعت هیرکان12

911370095832341920مصطفی مالمحمد زمانی6996حفاظ قدرت گلستان13

911376035235225425حمیدرضا ساسانی2058مهندسی مهاب مینو گلستان14

91334182763432265804امین احمدیه13668فناوری الکترونیک آسمان کارمانیا15

91237576292188871960روح اهلل ملک محمد23270(ستیران)سازگار سیستم خاورمیانه 16

91224680142144759262حمیدرضا صادقیان500465تحلیل گران داده های آینده17

9121075252211565سیدایمان میری7925(های وب)داده گستر عصر نوین 18

91711751557132304102شهاب زمانی20798کیمیاپردازان سبز19

912479041232230290سیدحمیدرضا میرکریمی9951عصر توسعه شبکه ورکان20

911171120232327000محمدهادی نجفی نژاد3151صنعت پردازش اطالعات گلستان21

911170339332230650حسام الدین ادریسی5069مهندسی کامپیوتر پردازش فطرس22

911170923732522336اکرم عدلخواه سلجوقی7727اندیشه ورزان جاوید گلستان23

912532469632530031مهدی یار شریعتی1497(یوزنت)تعاونی شبکه گستر درنا 24

1صفحه  شرکت های استعالم شده حراستی  . می باشد1400/09/30اعتبار این لیست تا 
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91203504783537245087حمیدرضا جعفریان7692پویش داده نوین25

9171396424حسام فروتن حقیقت44980 عصر و هوش ارتباطات باتیس شهر راز26
911278483132350013علیرضا خسرویویرا فنآوران سبز گنو27
حسین خسروی26102(گلدنت)شبکه ارتباطات طالئی شرق 28
911170149532253710جواد آرتین8055پیشگامان دنیای فناوری پهنه سبز گلستان29
911177208532251798مهران خراسانی4879فرانگر گلستان30
911702447433330403سیدمحمد رضائی کنعانی7218فراصنعت گستران پارس ایمن گلستان31

911280046032244610محمود صالحی فر10805آروین شبکه مایان32

93717250561733221566شهناز آقچه لی3479شرکت تعاونی خدمات رایانه ای نیک پرداز گنبد33

9122735800محمد غالمرضائی515348گسترش دانش و روش جهان مجازی34

912647038132171151-9112717792علی اصغر عسلی8623مهندسی فن آوران شبکه هیرکان35

911175201832239235مرتضی حق دوست12262 ایمن فیبر ویرا36

88513865-9121571107021کوروش نکاوند249830شرکت مهندسی دورنمای شبکه37

9101666691خانم جاللی فر- فرزاد ریانی 494304(سامانه سنجاب) نوآوران سالمت گستر شریف 38
911175644332227955مهدی تاجیک نژاد1946شرکت مهندسی پیشرو رایانه گرگان39
91292572473134456525علی بستگانی56682شرکت آریان شبکه اصفهان40
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