
تاریخ ثبت ناماستانشاخهفروشگاه/ نام سازمان نام و نام خانوادگی

1396/8/17اردبیلبازرساحمد میرزایی

1396/8/30اردبیلبازرسدالور زارعی

1396/8/28اردبیلشرکتسیما الکترونیک اردبیلسیامک محبوبی

1396/8/27اردبیلشرکتشرکت تک گستر رایانه پایتختسید مجید هادیفر

1396/8/24اردبیلفروشگاهماشینهای اداری بهزادمجتبی مرادجو

1396/8/24اردبیلشرکتانفورماتیک گستر کوشای سبالنمجید نصیرزاده

1396/8/30اردبیلشرکترایانه صنعت آذرپادمحمدجعفرمحمودنیا

1396/8/16اردبیلبازرسمرتضی سلیمانپور

1396/8/30اردبیلاشخاص حقیقیمسعود کوهی

1396/8/29اردبیلشرکترایان سرویس گسترمهدی طالبی

1396/8/29اردبیلشرکتنوید علم و مهارتهاشم پناهی

1396/8/25اصفهان-مهندسی رایانه امین اصفهاناحمد امینی

1396/8/25اصفهانشرکت(بهکو)بهینه کوشان سپهراردوان غفاری

اکبر پنجه فوالدگران

بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 

1396/8/25اصفهانبازرس(ایریسا)

1396/8/25اصفهانفروشگاهبهینه پژوهامید محمدی

1396/8/25اصفهان-دیتا پردازش سپانوامیر عرفانی جزی

1396/8/24اصفهانفروشگاهرایانه سیستمامین امامیه

فخری نجف آبادی ایرج 

بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 

1396/8/25اصفهانشرکت(ایریسا)

1396/8/25اصفهان-مهندسی کامپیوتر یکاننفیسی جعفر

1396/8/25اصفهاناشخاص حقیقی--حمید صاحب خرد

1396/8/25اصفهانفروشگاهکامپیوتر خوارزمیحمید کاظمی

1396/8/25اصفهانشرکترسانه اصفهان نترسول گلستان پرور

1396/8/25اصفهانشرکتمهندسی الکترونیک وکامپیوتر به پژوهسعید ماجد

1396/8/25اصفهانفروشگاهرز اینترنتسید مجتبی حسینی بهشتیان

1396/8/25اصفهانفروشگاهثمین رایانهعلی کرم پور

1396/8/25اصفهانشرکتنواندیش سیستم گستر اسپاداناعلیرضا صفری

1396/8/24اصفهانشرکت(باسا )بین المللی انفورماتیک سیستم آوران کاظم آیت اللهی

1396/8/20اصفهاناشخاص حقیقیمازیارنتمازیاردهقان

1396/8/25اصفهاناشخاص حقیقی--مجید غالمی

1396/8/15اصفهانشرکتالکترومیزان اندیشهمحمد اطرج

1396/8/25اصفهانبازرسمهندسی پیشرو پرداز اسپادانامحمد ترسلی

1396/8/25اصفهانشرکتفرصت آفرینان خالق فردامحمد کرمانی

1396/8/25اصفهانشرکتمیکرو کنترل اصفهانمحمدرضا اطیابی

1396/8/25اصفهاناشخاص حقیقی--مسعود لطفی

1396/8/25اصفهانشرکتچاووش رایانه سپاهانمسعود نژادستاری

1396/8/25اصفهاناشخاص حقیقیبهین رایانش آزادمنصور ادیبی

1396/8/25اصفهان-سیستم های اطالعاتی تصمیم سازان اسپانهمنصور سقایی



1396/8/25اصفهانشرکتهم افزا طرح فاوامنیژه سلطان الکتابی

1396/8/25اصفهانبازرسمهندسی به پرداز چهلستونمهدی پی سپار

1396/8/25اصفهانشرکترایانه سرای هشت بهشت اسپادانمیثم اسالمی

1396/8/24اصفهاناشخاص حقیقی--نگار مجمع

1396/8/24البرزشرکتگسترش ارتباطات زیتوناسماعیل رمضانی

1396/8/30البرزشرکتارتباط فن آوران رسپیناامیر فرشاد وکیلی فتحی

1396/9/1البرزشرکتایده پردازان افق آذرانآرمین توفیق جو

1396/8/30البرزشرکتثمین پایدار البرزحمید قنبریان علویجه

1396/9/1البرزاشخاص حقیقیداود یعقوبی

1396/8/26البرزشرکتپردازش هوشمند البرزشروین سوری

1396/8/30البرزشرکتپیام آوران جوان پردیسفرزاد وکیلی فتحی

1396/8/30البرزشرکتپژواک ارتباطات آتیه روشنمژگان نوری

1396/9/1البرزشرکتهدا حمزه لو

1396/9/4ایالمشرکتالکتروستاره غرباسالم یاسمی

1396/8/30ایالماشخاص حقیقیبدران کاظمی

1396/9/4ایالمشرکتشرکت فناوران نوژان ارتباطحامد خرمی

1396/8/14ایالمشرکتکیان نور زاگرسصادق صفربیگی

1396/8/25ایالمبازرسصبا رایانه ایالمعبدالحسین عسگری

1396/8/30آذربایجان شرقیشرکتمهندسی شبکه و فناوری اطالعات همگامانابوالفضل محمدی قدیم

ابوالفضل نقی زادهء اقدم خانقاه

موسسه آموزشی و پژوهشی دانش بنیان 

1396/8/20آذربایجان شرقیشرکتپژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه

1396/8/29آذربایجان شرقیشرکتاصغر افتخاری

1396/9/4آذربایجان شرقیشرکتبهین سیار صباامیر قاسم منصوری

1396/8/29آذربایجان شرقیبازرسجاوید هوشیار

1396/8/30آذربایجان شرقیشرکتطالیه داران شبکه آذربایجانحسین علی محمدی

1396/8/15آذربایجان شرقیشرکتآروین فناوران ارسداریوش محمودی

1396/8/30آذربایجان شرقیشرکتمهندسی فناوری اطالعات تحلیلگرانداود حاتمی

1396/8/30آذربایجان شرقیاشخاص حقیقیمهندسی فناوری اطالعات تحلیلگرانداود حاتمی

1396/9/4آذربایجان شرقیشرکتپویاشبکه آرمان آریاناسهیل حیدری میاندوآب

1396/8/28آذربایجان شرقیاشخاص حقیقیسید نادی محامد خسروشاهی

1396/8/30آذربایجان شرقی-همکاران سیستم آذربایجان شرقیفرهاد نیک نفس

1396/8/30آذربایجان شرقیبازرسپویا شبکه آرمان آریاقادر محمدزاده هرزندی

1396/8/28آذربایجان شرقیشرکتشرکت مهندسی تکرو سیستممجید محمدی

1396/8/16آذربایجان شرقیشرکتشبکه پرداز آذربایجانمحمد حسین رنجبری

1396/8/29آذربایجان شرقیشرکتشرکت فراز رایانه آذرمحمد رضا رنجبری

1396/8/17آذربایجان شرقیشرکت(مانیر)شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو محمدحسین قمیان

1396/9/4آذربایجان شرقیشرکتفردنگارآذربایجانمیرغفارسیدزاده

1396/8/27آذربایجان شرقیشرکتتابش رایان انرژینادر یاسائی

1396/8/17آذربایجان شرقیشرکتپیشگامان فناوری اطالعات هامونهادی حسین زاده مالیوسفی

1396/8/14آذربایجان غربیشرکتارتباط افزار افقپوریا بایرامی



1396/8/24آذربایجان غربیشرکتنسل رایانه برناتورج آذین

1396/8/15آذربایجان غربیشرکتاروم پشتیبان سیستمهادی صعودی

1396/8/15تهرانشرکتمدیاپرداز سیستماحسان زرین بخش

1396/8/15تهراناشخاص حقیقیاحمد ابریشمی

1396/8/30تهرانشرکترهـ سا- شرکت ره آورد سامانه های امن اسمعیل فیاضی

1396/8/10تهرانشرکتبهینه سازان ارتباطات و اطالعات داناپژوهاصغر رضانژاد

1396/8/27تهراناشخاص حقیقیامیر صحافی

1396/8/30تهرانشرکتشرکت مهرگان شبکه آفاقبهنود ناظمی

1396/8/14تهرانشرکتگروه تجارت اوژنپدرام جمشیدیان گلپایگانی

1396/8/14تهرانشرکتداده کاوان هوشمندپرشاد صفایی فراهانی

1396/8/15تهرانشرکتشبکه گستران پایتختپژمان زند نامدار

1396/9/4تهرانشرکت(فروشگاه اینترنتی بامیلو)ایده نوین تجارت روماک پشوتن پورپزشگ

1396/8/20تهرانشرکتسامانه نگار آتناجعفر محمدی

1396/8/14تهرانشرکتگیالس کامپیوترحمید بابادی نیا

1396/9/4تهراناشخاص حقیقیحمید بیگی

1396/9/4تهرانشرکتامیدژرف نگرحمید یزدانی صابونی

1396/8/14تهراناشخاص حقیقیحمیدرضا حسینی

1396/8/13تهراناشخاص حقیقیخلیل بسطامی

1396/8/30تهرانفروشگاهمرکز اپل ایرانرضا سمیع زاده

1396/8/14تهراناشخاص حقیقیرضا شجاعس

1396/8/29تهرانشرکتگروه توسعه فناوری اطالعات بصیرزین العابدین مرادی

1396/9/1تهراناشخاص حقیقیساره صابری

1396/9/2تهراناشخاص حقیقیساسان شیردل

1396/9/1تهرانفروشگاهفروشگاه آپاداناسیامک غنیمی فرد

1396/8/15تهراناشخاص حقیقیسیاوش محمودی

1396/8/14تهرانبازرسگسترش طراحان نقش الماسسید ادیب حافظی گل

1396/8/15تهرانشرکتشرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فرداسید حامد قنادپور

1396/8/14تهرانشرکتشرکت مهندسی پدیدپردازسید علی آذرکار

1396/8/14تهرانشرکتنوین ارتباطات نوآواسید محمد بزرگ نیا طبری

1396/9/4تهرانشرکتشرکت پارس گیتی ارتباطسید محمد علی شریفی الحسینی

1396/8/30تهرانشرکتهمراه هوشمند آیندهسیدولی اله فاطمی اردکانی

1396/8/17تهرانشرکتشرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریانشهاب جوانمردی

1396/8/15تهرانشرکتپویاشهروز زندی

1396/8/15تهرانبازرسعادل طالبی

1396/8/27تهرانشرکتشرکت نرم افزاری امن پردازعباس حسینی

1396/8/24تهرانبازرسنداردعلی احمدی

1396/9/4تهرانشرکتشرکت انتقال داده ماهانعلی ذاکر

1396/8/15تهراناشخاص حقیقیعلی عباس نژاد کنجین

1396/8/14تهراناشخاص حقیقیعلیرضا حمیدی زاهدانی

1396/8/15تهراناشخاص حقیقیعلیرضا قهرود



1396/8/14تهرانشرکتشرکت توسعه و تجهیز فدک رایانفرزاد کوکب زاده

1396/9/2تهراناشخاص حقیقیفرشاد صفری

1396/8/16تهرانشرکتکاریارارقاممازیار گنجه ای

1396/8/20تهراناشخاص حقیقیمازیارنتمازیاردهقان

1396/8/14تهراناشخاص حقیقیمجید صالحی فیروزابادی

1396/9/1تهراناشخاص حقیقیشرکت نفتمحسن نیکی

1396/8/15تهراناشخاص حقیقیمحمد شکرچیان

1396/8/29تهرانشرکتفناوران هویت الکترونیکی امنمحمد عبداللهی

1396/8/17تهرانشرکتانتقال داده های آسیاتکمحمد علی یوسفی زاده

1396/9/2تهرانشرکتتعاونی ترنا سیستممحمد متشرعی

محمد ناصر عامری

شرکت توسعه و گسترش صنایع الکترونیک ویرا 

1396/8/15تهرانشرکترایا پارسیان

1396/8/20تهرانشرکتموسسه پویندگان راز ستاره شمالمحمدباقر اثنی عشری

1396/8/14تهرانشرکتبرید سامانه نوینمحمدرضا حدادی

1396/8/14تهرانشرکت(آرپکو)الفبا ریز پرداز مسعود محمدی

1396/8/16تهراناشخاص حقیقیمهدی ارتگلی فراهانی

1396/8/12تهرانشرکتمهندسین فراکارانتمهرداد سیجانی

1396/8/17تهرانشرکتخدمات مخابراتی ارگ جدیدمهرداد میراسماعیلی

1396/9/3تهراناشخاص حقیقیمهردادخداوردیان

1396/8/29خراسان جنوبیفروشگاهداک سیتیسید مصطفی نادری

1396/8/30خراسان رضویاشخاص حقیقیایرج الیق خیرآبادی

1396/8/30خراسان رضویشرکتراهبر نیروی خراسانبهروز جلیلی ضمیری

1396/8/30خراسان رضویاشخاص حقیقیبهزاد بیک زاده

1396/8/30خراسان رضویشرکتسامانه گستر رشدبهنام بیک زاده

1396/8/30خراسان رضویشرکتسازه های اطالعاتی راژمانجواد عامل خبازان

1396/8/30خراسان رضویفروشگاهخانه تکنولوژیسعادت عباسیان حقوردی

1396/8/30خراسان رضویشرکتمهندسی فردا رایانه نخستسعید بابائی

1396/8/30خراسان رضویاشخاص حقیقیسیامک خاوری

1396/8/24خراسان رضویشرکتگرین وب سامانه نوینسید حسن هاشمی

1396/8/30خراسان رضویشرکتافق ره آورد نوآورانسید غالمحسین خراشادی زاده

1396/8/30خراسان رضویشرکتمهندسی داده پردازان معاصرشیرین اصولی قره آغاجی

1396/8/30خراسان رضویشرکتمشاورنرم افزار محکعباسعلی دهقانی محمدآبادی

1396/8/30خراسان رضویشرکتصنایع البرز رایانهعلی جاهدی کارگر

1396/8/30خراسان رضویشرکتره آورد انفورماتیک طوسعلیرضا احمدی

1396/8/30خراسان رضویشرکتکوروش درستکاران پارسعلیرضا آخوندی مهرجردی

1396/8/18خراسان رضویاشخاص حقیقیعلیرضا یزدان پناه

1396/8/30خراسان رضویاشخاص حقیقیعیسی نجفی

1396/8/30خراسان رضویشرکترایانه اسکات طوسفربد قاسمی طوسی

1396/8/30خراسان رضویفروشگاهاعمار سیستممجید عبدی

1396/8/30خراسان رضویشرکتآی تک آرامحسن خسروآبادی



1396/8/30خراسان رضویشرکتشرکت توسعه سامانه های رایانه ای سما توسمحسن کامیار

1396/8/30خراسان رضویشرکتمهندسی پژوهشی سازه و نیرومحسن نظری فر

1396/8/30خراسان رضویاشخاص حقیقیمحمد براتی گل خندان

1396/8/30خراسان رضویشرکتاترک پرداز توسمحمد زبردست گبرآباد

1396/8/30خراسان رضویشرکتپژوهش رسا خراسانمحمدعلی خانزاده

1396/8/30خراسان رضویبازرسمحمود شاکری

1396/8/30خراسان رضویشرکتصدرا ایرانیانمرتضی ایمن

1396/8/15خراسان رضویشرکتشرکت خدمات پشتیبانی نیرومرتضی کسائیان نائینی

1396/8/30خراسان رضویاشخاص حقیقیمصطفی پورعلی

1396/8/24خراسان رضویشرکتامواج گستر نوینمعین نعیم آبادی

1396/8/30خراسان رضویشرکتمشاورین داده گستر توسمهدی عالقه بند خراسانی

1396/8/30خراسان رضویشرکتپردازش های هوشمند ناوش آریامهدی غیبی

1396/8/30خراسان رضویشرکتنرم افزاری آرتا پارس خراسانناصر نایب

1396/8/30خراسان رضویفروشگاهداده پردازی آموتیوسف مذهب

1396/8/30خراسان شمالیفروشگاه5رادیکالابراهیم منفردی

1396/8/29خراسان شمالیاشخاص حقیقیاحسان معنوی

1396/8/29خراسان شمالیشرکتآرتین صنعت اترکاسماء خوشه

1396/8/29خراسان شمالیبازرسبهادر بذرگر

1396/8/29خراسان شمالیشرکترایان پرداز سالوکجواد شیروانی

1396/8/30خراسان شمالیفروشگاهموسسه علوم و تکنولوژی رایانهسعید وقارموسوی

1396/8/30خراسان شمالیفروشگاهژئوهایتکصادق معصومیان

1396/8/29خراسان شمالیشرکتشرکت نوین تکسان الکترونیک سرزمین پارسعلی حریری

1396/8/29خراسان شمالیاشخاص حقیقیعیسی شکیبا

1396/8/30خراسان شمالیفروشگاهداده پردازی رایامجیدتوسلیان

1396/8/29خراسان شمالیفروشگاهحامی رایانهمسعود مجلسی ثانی

1396/8/29خراسان شمالیفروشگاهپیوند رایانهمهدی امیدوار

1396/8/29خراسان شمالیاشخاص حقیقیمهدی بی غم

1396/8/30خراسان شمالیفروشگاهخدمات رایانه و اینترنت کیمیامهدی محمدزاده

1396/8/30خراسان شمالیشرکتمارلیک رایانه بجنوردمهناز فیروزه

1396/8/16خوزستانشرکت(آرسل وب)شرکت ارسالن تارنما ایرانیان ارسالن قنواتی

1396/8/24خوزستانشرکتشرکت خدمات فنی فانوس سبز جنوباسداهلل پورهاشمی

1396/8/15خوزستانشرکتهمای افزار آرشاماسماعیل یاراحمدی

1396/8/30خوزستانشرکتشرکت فنی مهندسی پردیس رایان جنوبالهام شیروانی

1396/8/16خوزستانشرکت(سام نگار  )سازه ارتباط مهر نگار امجدمزرعه

1396/8/30خوزستانشرکتهوشمند سازان اطمینانامین فرخ پی

1396/8/24خوزستانشرکتآماج فناوری اطالعات و ارتباطات ایرانیانبهروز پورسلیمانی

1396/8/27خوزستانفروشگاهآریا کامپیوترحجت اهلل حقیقی

1396/8/24خوزستانشرکتایده پردازان نرم افزارحسین کایدیان

1396/8/24خوزستانشرکتیکتا پردازان ویرا سرای جنوبراحله حقی

1396/8/24خوزستانشرکتشرکت داده پردازه پاس مانامادرضا جعفربابادی



1396/8/30خوزستانشرکتشرکت اندیشه پردازشگر ابزار جنوبرضا عبیات

1396/8/24خوزستانشرکتارتباطات ثابت آوای اروندسید عبدالرحیم مستطاب

1396/8/24خوزستانفروشگاهسرزمین رایانهسید مصطفی ماجدی

1396/8/24خوزستاناشخاص حقیقیسیدمسعود مستطاب

1396/8/27خوزستاناشخاص حقیقیموسسه فرهنگی هنری دیسون پویندگان دانشعاطفه حسین زاده

1396/8/24خوزستانشرکتشرکت وثوق عمید گسترانعلیرضا صفائی

1396/8/24خوزستانشرکتمشاوران رهنما فردای خوزستانغالمرضا زرگر

1396/8/30خوزستانشرکتطلوع رایانه اروندقربانعلی بابامیر

1396/8/27خوزستانشرکتاندیشه سازان خالق جنوبکاوه واحد دهکردی

1396/8/24خوزستانشرکتپروانه پردازش جنوبمحمد پروانه

1396/8/24خوزستاناشخاص حقیقیمحمد جعفرخادم

1396/8/24خوزستانشرکتموسسه فرهنگی هنری دیسون پویندگان دانشمسعود آرامی

1396/8/14خوزستانشرکتشرکت همای افزار آرشاممعصومه پاپی

1396/8/24خوزستانشرکتشرکت گروه توسعه و تجارت کیسان جنوبمهدی مختارزاده

1396/8/27خوزستانشرکتآوین سامانه اروندمهدی مرادحسینی

1396/8/27خوزستانفروشگاهآوین سامانه اروندمهران عرب

1396/8/17خوزستانشرکتفراتحلیل گران هوشمند نسیمنسیم خدری

1396/8/16زنجاناشخاص حقیقیابوذر کالنتری سلطانیه

1396/8/30زنجانشرکتنوپردازان داده ای آداکاصغر نیتی

1396/8/14زنجانشرکتزنجان سیستم کاردانافشین آشوری

1396/9/3زنجانشرکتپرشین صنعت بهکارایرج صفرپور

1396/8/29زنجانشرکتپارس فرانگر پردازبهروز عباس زاده

1396/8/17زنجانفروشگاهدقیق رایانهحسن سهرابی

1396/8/16زنجانشرکتمهندسین مشاور نظم آورحسین بازدار

1396/8/19زنجاناشخاص حقیقیسعیدآقاخانی

1396/8/19زنجانفروشگاهصبا رایانه زنجانسلیم مکی

1396/8/25زنجاناشخاص حقیقیسمیرا نجفی

1396/8/30زنجانشرکتکیان پرداز اندیشهسیدسجاد مظلومی

1396/8/16زنجانبازرسحاسبان رایان زنجانصمد نیک پسند

1396/8/25زنجانشرکتشرکت آرین نوین رایانهمحمدرضا حقیقت

1396/8/27زنجانشرکتشرکت فناوری رایانت زنجانمسعود خان محمدی

1396/8/30زنجاناشخاص حقیقیحاسبان رایانمهدی سرابی

1396/8/20زنجاناشخاص حقیقیمهسا کریمی

1396/8/27سمناناشخاص حقیقیحمید طاهریان

1396/8/27سمنانفروشگاهصدف رایانهعلی کالهی

1396/8/29سیستان وبلوچستانشرکتآریا سیستم ایده پرداز کویرامین دشتی

1396/8/27سیستان وبلوچستانبازرسسامان قادری زابلی

1396/8/29سیستان وبلوچستانشرکتموسسه توسعه یکتا جوانصائبه سلوکی

1396/8/27سیستان وبلوچستانفروشگاهکامپیوتر نانوعلی علمی

1396/8/28سیستان وبلوچستانشرکتپیوند گستر ارتباطات آرنیکا ارتباطعلیرضا اربابی



1396/9/4سیستان وبلوچستاناشخاص حقیقیعمار شهرکی ابراهیمی

1396/8/30سیستان وبلوچستانفروشگاهآداسیستمغالمرضاقادری زابلی

1396/8/24سیستان وبلوچستانشرکتفانوس رایان آریان نورفرامرز نورائی

1396/8/30سیستان وبلوچستانفروشگاهسامان سیستمفرزاد سپاهی

1396/8/28سیستان وبلوچستانشرکتشرکت پیشگامان نوین ارتباط زاریسکاوه مهدی فر

1396/8/28سیستان وبلوچستانشرکتمجید شهیکی تاش

1396/8/30سیستان وبلوچستاناشخاص حقیقیمحمد مرتضوی کنگان

1396/8/29سیستان وبلوچستانشرکتدید برتر رایان گستر پارسهمریم سنگتراش

1396/8/28سیستان وبلوچستانبازرسمسعود فروغی

1396/8/28سیستان وبلوچستانشرکتعصر نوین پردازان زاهدانمنا شهریاری مقدم

1396/8/15فارسشرکتاحدداریوش

1396/9/1فارساشخاص حقیقیاحسان راه نما

1396/9/2فارسبازرسایمان موکری

1396/8/27فارسشرکترایانه پردازان عصرجدیدآروین ابریشمی شیرازی

1396/8/16فارسشرکتستاره سبز فارسبابک صدیقی

1396/8/15فارسبازرسسعید حیدری

1396/8/14فارساشخاص حقیقیسهیال کمال زاده

1396/8/15فارسشرکتپرداد رایانسید جواد سلیمی

1396/9/1فارساشخاص حقیقیفن آوران هزاره سوم تخت جمشیدسید هادی هاشمی دشتکی

1396/8/27فارسشرکتارتباطات پژوهان متینسیروس محمودی کوشکقاضی

1396/8/27فارساشخاص حقیقیعلی دقت

1396/8/26فارسشرکتمجدی توان کوشاعلی مسعودی

1396/8/27فارسبازرستیتان سیستمعلیرضا نیازی

1396/8/24فارسفروشگاهشهرکامپیوتر فافاغالمرضا تمیس

1396/9/4فارساشخاص حقیقیلیال خزدوزی نژاد جمالی

1396/8/29فارساشخاص حقیقیمحسن مهدی فر

1396/9/4فارسشرکتتجارت سرور پویامحمد روستا

1396/9/3فارساشخاص حقیقیمحمد علی فاضلی

1396/8/15فارسشرکتشرکت رایانه ای اندیشه پرداز فارسمحمد علی نعمتی

1396/8/15فارسشرکتشرکت پویا رایانه دنامحمد کاظم صادقی

1396/8/18فارس-پرگاس صنعت افقمحمد مهدی نعمت الهی

1396/8/27فارسشرکتزئوس رایانه نماد پارسمرتضی امینی مقدم

1396/8/27فارسشرکتشرکت داده نگار داتیس پارسمرتضی ستار

1396/9/4فارسشرکتسپهر پردازنده شیرازمهرآفرین وثوقی

1396/8/20فارسشرکتعامل سیستمنظام الدین خوارزمی

1396/8/20فارسشرکترایانه پویای حافظهومن منظری

1396/8/30قزوینشرکتپردازشگر قزوینبابک رسا

1396/8/27قزوینشرکتشرکت نگار شبکه قزوینحامد یعقوبی

1396/8/30قزوینشرکتسامانه ارتباطات قاصدکعلی حاجی شفیعها

1396/8/30قزوینشرکتپیشگامان ایساتیس ارتباطات کاسپینمحمد منتظری



1396/9/4قزوینشرکتشرکت فنی و مهندسی ایمن افزار وایــامحمدرضا مشیری

1396/8/30قزوینفروشگاهتراشه حساب نوینمحمود عاشری

1396/8/27قمشرکتشبکه گستر پارسه ارتباطات پایدارایمان علی نژاد

1396/8/26قمشرکتفرا پرواز هوشمندحسین وزیری

1396/8/27قمفروشگاهنانوسیستم قمسعید فالمرزی ورزنه

1396/8/24قمشرکتفرهنگ پرداز تسنیمسعید مشهدی

1396/8/27قمبازرسمشاورانسید محمد حسن توکلی

1396/8/30قماشخاص حقیقیسید هاشم عمرانی

1396/9/1قمفروشگاهماشینهای اداری آرایهعلی اصغر زلفی گل

1396/8/25قمشرکتتوسعه تجارت ایده های برتر تاب تکعلی یزدی نژاد

1396/8/27قمفروشگاهسانیان رایانهعلیرضا عزیزی

1396/9/4قمشرکتبرنامه نویسان همراه فجرفاطمه خدایی

1396/8/27قمفروشگاهمرکز کامپیوتر فردادمحسن کیان

1396/8/27قمشرکتویرا رایانش مجدرایانمحمد بیات

1396/8/26قماشخاص حقیقیمحمد پهلوانی قمی

1396/8/25قمشرکتابتکارآفرینان ثابت پارسیانمحمد رضا محمودی

1396/9/1قمشرکتمدل سازان نرم افزار آیندهمحمد مهدی رحیمی نداف

1396/9/4قمشرکتسیمین سرمایه پارسمحمدرضا اشعریین

1396/8/25قمشرکتشرکت فراز سیستم پردازمحمدرضا حیدرزاده

1396/8/25قمشرکتابتکار آفرینان ثابت پارسیانمحمدرضا محمودی

1396/9/4قماشخاص حقیقیمسعود الهی نیا

1396/8/29قمشرکتساران سدید ارتباط راه نومهدی عزیزی

1396/8/19قماشخاص حقیقیمیثم سلطانی

1396/8/25قمشرکتبهپردازان داده های شی گراهادی عواطف رستمی

1396/8/28کردستانفروشگاهداده نگار آبیدراردشیر رحمانی

1396/8/15کردستاناشخاص حقیقیمحمدسهیل عباسی

1396/8/25کرمانشرکتشرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریماناحمد امینی بابک

1396/8/17کرماناشخاص حقیقیرضا ابراهیمی

1396/8/15کرمانشرکتتوسعه ارتباطات ابر پیوند آسیاسعید جمشیدی جم

1396/8/30کرمانفروشگاهکامپیوتر یک دو سهمجتبی حسنی

1396/8/25کرمانشرکتشرکت مهندسی تباشیر کرمانمحمد شریف زاده کرمانی

1396/8/29کرمانشرکتفن اوری پدیدارمنصور مداح

1396/8/30کرمانشاهاشخاص حقیقیشراره مطیع پور

1396/9/1کرمانشاهشرکتمهندسی داده های مبنا الکترونیکمحمدرضا رضایی

1396/8/28کرمانشاهاشخاص حقیقیمسعود مقصودی

1396/8/30کهکیلویه وبویراحمدشرکتبهینه یاسوجداریوش دیودیده

1396/8/27کهکیلویه وبویراحمدشرکتسیتا رایانه یاسوجسعید سجادیان

1396/8/30کهکیلویه وبویراحمدفروشگاهثمین سیستمسید حمید حیدری

1396/8/29گیالناشخاص حقیقیابراهیم رنجبر اتشی

1396/9/4گیالنفروشگاهراهبرد فنون پارسامین نوری



1396/8/27گیالنشرکتهیوانوآوران داده گسترآمنه بهره مند پشتیری

1396/8/29گیالنشرکتبیداررایانهحامد صابری

1396/8/30گیالنفروشگاهرامین رجبی

1396/8/29گیالنشرکتداده پردازان سورن ایرانیانرضا رمضانپور اسمعیل آبادی

1396/8/29گیالنشرکتسیمرغ رایانهرضا شیر جهانی

1396/8/30گیالنشرکتشرکت نگین صنعت الکترونیکروح اهلل حسین زاده

1396/8/27گیالنشرکتارتباطات نت میهنسعید رحمت

1396/8/30گیالنشرکتخزر انفورماتیکسید رضا کسایی

1396/8/24گیالناشخاص حقیقیسید محمد جواد صرفجو

1396/9/4گیالنشرکتشبکه کار سبزینهسید هاشم برادران قوامی

1396/8/30گیالنشرکتشرکت مهرآوید پردیسشهریار شیوعی

1396/8/16گیالنشرکتداده سازان پاتیراصادق موسی زاده

1396/9/4گیالنبازرسصدرالدین حبیب زاده

1396/8/29گیالناشخاص حقیقیعرفان زیده سرایی

1396/8/28گیالناشخاص حقیقیعلیرضا آریان راد

1396/8/29گیالنشرکتشرکت هما سیستمعلیرضا صفرنیا

1396/8/30گیالنفروشگاه(عج)مجموعه رایانه ولیعصرعلیرضا فرحبخش دقیق

1396/9/4گیالنشرکتشعله سوزان کاوهکاوه متمادی

1396/8/27گیالنشرکتپاس گستر کاسپینمجتبی اسداله زاده

1396/8/29گیالنفروشگاهفروشگاه شارپ لیزرمجید زری دوست

1396/8/30گیالناشخاص حقیقیمحسن نصرتی

1396/8/29گیالنشرکتفکرسازان خالقمحمد پورمهدی زیده سرایی

1396/8/29گیالنشرکتگیل ارتباط رایانهمحمدرضا گل

1396/8/27گیالناشخاص حقیقیمریم شالچیان

1396/8/30گیالنشرکتسیب سامانهمصطفی برهان لیمودهی

1396/9/4گیالنفروشگاهایمن نگاه هوشمند شمالمهدی کامیاب فرحبخش

1396/8/29گیالنشرکتشرکت گیل هدیه رایانهمهرداد خورسند نیکروش

1396/9/1گیالنفروشگاهحافظه طالیینیما احمدی

1396/8/15مازندرانشرکتشرکت نرم افزاری جادوی فکرابوالقاسم شاکری

1396/9/4مازندرانبازرساحمد رضائیان اسرمی

1396/8/13مازندراناشخاص حقیقیاسماعیل اعزی

1396/8/13مازندراناشخاص حقیقیبابک آزاد

1396/8/16مازندراناشخاص حقیقیجواد طاهرنژاد امیری

1396/8/15مازندرانشرکتتحلیل گران سامانه ساریرسول حسن پور بریجانی

1396/8/14مازندرانبازرسرهاد رایانهسید مهرداد علوی

1396/8/15مازندرانفروشگاهبهینه پرداز مازندرانعباس رمدانی

1396/8/13مازندرانشرکتشرکت خزر تارتنکوروش بخشی کیادهی

1396/8/27مازندرانفروشگاه(الو آی تی)دانش تکنولوژی مازیار کوچک نژاد

1396/9/5مازندراناشخاص حقیقیمحمد  جعفری چاشمی

1396/8/24مازندراناشخاص حقیقیمرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمیمحمد محمدزاده



1396/8/27مازندرانشرکتهمکاران سیستم مازندرانمحمدرضا میرزاجانی

1396/8/24مازندرانفروشگاهسبزینهمحمدرضاصادقیان ساروی

1396/8/14مازندراناشخاص حقیقیمحمود عشریه

1396/8/27مازندرانشرکتفناوری اطالعات ستاره شرقمسعود فرهادی محلی

1396/8/13مازندرانشرکتداده ورزی یکتا مازندمهرداد فامیلی

1396/8/29مازندرانشرکترایانه نوای سبز آملنارلی عمرانی نوا

1396/8/30مازندراناشخاص حقیقیناهید فریدونی

1396/8/13مازندرانشرکتداده پرداز داریکهومن نوریان

1396/8/28مازندرانشرکتسازمان فاوا شهرداری سارییاسر قربانی

1396/9/2مرکزیاشخاص حقیقیامیر پاکنیت

1396/9/2مرکزیفروشگاهامپراطوری پارسیانامین عسگری

1396/8/25مرکزیشرکتشیواپردازه مرکزیعباس صالحی مرزیجرانی

1396/9/4مرکزیشرکتتوسعه رایان روماکگلسا بهاروندی

1396/9/2مرکزیشرکتکهکشان رایانه الوندمحمد رادپور

1396/9/4مرکزیفروشگاهجیتکسمریم پایمزد

1396/9/4مرکزیبازرسآسمانمریم فراهانی

1396/8/27هرمزگانشرکتشرکت گروه ابرتوسعه دریاآرش نصیری واثق

1396/8/27هرمزگاناشخاص حقیقی3مشاوره پایه حمید پاسالر

1396/8/27هرمزگانفروشگاه2کپی سرویسسیداحمد وخشوری

1396/8/27هرمزگانفروشگاه3کپی سرویسعبدالباسط ضیائی

1396/8/27هرمزگانفروشگاهمبین کامپیوترعلیرضا نجاریان

1396/8/27هرمزگانشرکتشرکت طیف امواج ساحلمحمدابراهیم مهی زاده

1396/8/27هرمزگانبازرس3مشاوره پایه مصطفی پروین

1396/8/27هرمزگانشرکتشرکت کاوشگران ارتباط پردیسمصطفی واحدی زاده

1396/8/27هرمزگاناشخاص حقیقی3مشاوره پایه نوین مکوندی

1396/8/27هرمزگانشرکتشرکت چاپار نیک گامرونولید قاسمی

1396/8/30همدانشرکتسایان رایان اکباتانامین اله طاهری

1396/8/30همدانشرکتدانش پژوهان اکباتانبابک نیازی

1396/9/1همدانشرکتارمغان رایانه همدانبهرام وهابیان

1396/9/4همدانشرکترایانه کاران همدانرضا پاکیزه خو

1396/8/29همداناشخاص حقیقیطاهره نیری فرد

1396/8/30همداناشخاص حقیقیعباس صدیقی مهر

1396/9/1همدان-فراز اندیش مادهگمتانعباس طاهری

1396/9/4همدانشرکتنوین رایانه همدانعباس ملونی

1396/9/2همدانشرکتریز سیستم هکمتانفرهاد قربانی

1396/8/30همدانبازرسسپهرکارنوین هگمتانهمجتبی جواهری افخم

1396/8/30همدان-رایان شبکه بوعلیمحمد حسین محقق

1396/8/18همدانفروشگاهکامپیوتر میالدمیالد قهرودی

احسان فرشادی

سامانه های آزد فناوری اطالعات ایده آل آینده 

1396/8/29یزدشرکتایرانیان



1396/8/15یزدشرکتفناوری اطالعات کارنو یزدحامد حسن زاده نائینی

1396/9/4یزداشخاص حقیقیحسین مهراندیش

1396/8/25یزدشرکتشرکت مهندسی ارتباطات نوین تیام نتحمید رضا کوفه

1396/9/1یزدشرکتگروه برشید کویرسید جواد بسیطی

1396/8/24یزدفروشگاهسرعت سیستمعلی محمد فرزان نژاد

1396/8/15یزدشرکتسپهر افزار ایرانیانعلیرضا کاظمی

1396/8/19یزدشرکتشرکت پیشگامان کی پادعلیرضا محمدزاده

1396/8/18یزداشخاص حقیقیمحمدرضا دهقانی محمودآبادی

1396/9/4یزدشرکتگروه مهندسین فراصدر یزدمحمدعلی سعادت جو

1396/8/30یزدشرکتشرکت صدر سیستم یزدمحمودرضا بخشایش

1396/9/1یزدشرکتدرایت پویان نسل آفتابمسعود زارع خورمیزی

1396/9/4یزدبازرسشرکت اطالع رسانی گنبد کبود یزدمسعود یک کالمی


