تعدادي از پروژه هاي اجرا شده
وزارت خانه ها:
وزارت نفت

ریاست جمهوری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بازرگانی  -مرکز تهیه و توزیع

وزارت بازرگانی

وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصاد و دارایی
وزارت صنایع

برق و نیروگاه :
نیروگاه مسجد سلیمان

نیروگاه رامین اهواز

نیروگاه انرژی اتمی بوشهر

نیروگاه سنندج

نیروگاه نکا

نیروگاه پرند

نیروگاه شازند

نیروگاه ری

نیروگاه بعثت

نیروگاه برق کارون 3

نیروگاه قم

نیروگاه سد زاینده رود

برق منطقه ای مازندران

برق منطقه ای اصفهان

و 000000000000

بانک ها :
بانک ملی ایران

بانک مرکزی ایران – ضراب خانه

بانک اقتصاد نوین – سراسر کشور

خزانه بانک سپه تهران و اصفهان

بانک پارسیان

اداره کل خدمات بانک کشاورزی

بانک توسعه صادرات تهران و تبریز

بانک پاسارگاد

سایت کامپیوتر بانک مسکن

بانک کشاورزی شاهین شهر
سازمان چاپ اسکناس و مسکوک

بانک ملت تهران و شهرستان
اداره کل خدمات بانک کشاورزی

بانک مرکزی ایران– فردوسی
بهسازان ملت

نفت و گاز :
آریا نفت شهاب -فاز  15-16پارس جنوبی آریا نفت شهاب -فاز  22-24پارس جنوبی شرکت نفت اهواز 8 -سایت گازی
پتروشیمی شیراز

انبار شرکت نفت – جزیره سیری

شرکت گاز استان همدان

شرکت گاز استان کردستان

صنایع دفاعی و انتظامی:
صنایع دفاع یزد -شرکت پارس بنای صدر
مجتمع صنعتی شهید همت
سازمان هوا فضا -شهید بابایی

سایت کامپیوتر سپاه
سپاه شهید کالهدوز
صنایع هوا فضا -شهید رستگار

شرکت هلی کوپتر سازی ایران

صنایع هوایی قدس

صنایع هوا فضا -شهید موحد

مهام خراسان

صنایع نیروی دریایی(تهران) -سایت کامپیوتر

شهید شیرودی

نیروی هوایی – سایت کامپیوتر
پادگان نیروی زمینی -سایت کامپیوتر
نیروی انتظامی -سایت نیروی دریایی بندر عباس

حدید -سایت سرور کامپیوتر
صنا یع شهید ورامینی
پادگان حضرت ابوالفضل

ستاد کل سپاه
صنایع هواپیمایی
هوافضا -شهید ورامینی
مجتمع امام خمینی
شرکت ثامن
صنایع آموزشی
سوخت رسانی هواپیما
شرکت پژوهشی و توسعه ناجی

شرکت ها :
شرکت مپنابویلر

شرکت ذوب آهن اصفهان

شرکت فراورده های نسوز یزد

شرکت سها

شرکت آتی ساز-مسکن سخا
شرکت صنایع فوالد اهواز

شرکت بافکار

شرکت پارس ژنراتور

شرکت فرش اکباتان

شرکت صنایع پوشش رشت

شرکت نفت تهران طالقانی

شرکت سایپا دیزل

شرکت پارس خودرو

فروشگاه پارس یدک

تعمیرگاه پارس خودرو

شرکت تحقیقات ایران خودرو ( ایپکو )

شرکت ایزایران

شرکت نیرو محرکه

شرکت رجا – توربو

شرکت معادن بافق یزد

شرکت کالسیمین

شرکت فوالد خوزستان

شرکت دنیزاندیش – تانکرهای سوخت

شرکت گاز همدان

شرکت کفش ملی

شرکت رستافن ارتباط

شرکت روغن نباتی گلناز
فوالد تکنیک
شرکت تولید خودرو سایپا کاشان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان

شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

کارخانه سیمان هگمتان

سیمان صوفیان تبریز

داروسازی جابربن حیان

سیمان ایالم

کارخانجات دخانیات

کارخانه سیمان غرب

کارخانه آلومینیوم ساوه

کارخانجات رضا بافت

کارخانه آلومینیوم اراک

نساجی بروجرد

کارخانه بافندگی سراب

روغن نباتی شیراز

باطری سازی نیرو

تلویزیون شهاب

شرکت آلومانکار

سیمان هرمزگان

یخچال سازی لرستان

مجتمع مسکونی برج دنا

لوله سازی خوزستان

موسسه کیهان

شرکت بیمه نوین

بیمه البرز – سایت سرور

مرکز تحقیقات سایپا

دانشگاه ها :
دانشگاه تهران– کتابخانه دانشکده دندانپزشکی وحقوق و ساختمان مرکزی
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه خواجه نصیر

دانشگاه امیرکبیر – کتابخانه ها
پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی

کانون سردفتران و دفتر یاران

دانشگاه آزاد قزوین – کتابخانه

دانشگاه پیام نور – کتابخانه

دانشگاه آزاد اسالمی – دزفول

پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی

دانشگاه تربیت معلم

اداره کل خدمات پژوهشی و دانشگاه انتشارات تهران

ادارات و سازمان ها :
سازمان انرژی اتمی

سازمان صدا و سیما – سایت سرور

صدا و سیما

موسسه تحقیقات و استاندارد

سازمان بورس تهران – سایت کامپیوتر

مجتمع شیمیایی آبیک

تئاتر شهر

سازمان کتاب های درسی

صدا و سیمای کلیه مراکز شهرستان ها

سازمان ثبت احوال

مخابرات شهر کرد

مخابرات لرستان (  9مرکز )

بنادر و کشتیرانی بندر امام و خرمشهر

بندر نوشهر – سازمان بنادر

منطقه آزاد قشم

سازمان نقشه برداری

سایت کامپیوتر راه آهن
شرکت گاز کردستان

آب و فاضالب منطقه 5

آموزش و پرورش  -کتابخانه
شرکت مخابرات
هالل احمر لرستان
اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر
تأمین اجتماعی چهاردانگه
آب و فاضالب منطقه 4

ادارات کل ثبت اسناد و امالک:
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

داروسازی و بیمارستان:
داروسازی سبحان

دارو سازی حکیم

بیمارستان کرمانشاه

فراورده های تزریق

بیمارستان گاندی

بیمارستان الغدیر

شرکت پخش رازی

بیمارستان گلستان

