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 عنوان پروژه سال عنوان پروژه سال

93-1390  ضرکت سویراى سالهت 1389 ضرکت پارس حساس 

1389-94 پرٍشُ تجاری زًسٍی 1392  پرٍشُ ّرم ًَر 

ضیرازپرٍشُ ترج الکترًٍیک  1389 ضرکت تَزیع ازارُ ترق استاى فارس 1392  

 پرٍشُ زاًطٌاهِ فارس 1389 پرٍشُ هٌْسس رٍضي 1392

 ضرکت تستیر صٌعت رازهاى 1390 پرٍشُ هٌْسس تَستاًی 1392

94-1389  ضرکت زارٍ گستر زًا 1390 هرکس تحقیقاتی هٌْسسی جْاز 

ساهاى پایاًِ ّای هسافرتری-ضْرزاری ضیراز 1392  پرٍشُ هجتوع صٌعتی شٍب آّي پاسارگاز 1390 

 ّتل تسرگ ضیراز 1390 ضرکت صٌایع ضیویایی فارس 1392

 پرٍشُ تعاًٍی جْاز 1390 پرٍشُ هرٍاریس جْرم 1392

 ضرکت اًصار تٌا 1390 کارذاًِ آب هعسًی تگرگ سپیساى 1392

 پرٍشُ سلف سرٍیس زاًطگاُ ضیراز 1390 پرٍشُ ًیرٍی اًتظاهی 1392

 ضرکت رفیع سازاى زرسا 1391 ّتل رٍیال 1392

پرٍشُ غسال-ضرکت زریي غسال 1392  پرٍشُ ًَیي هالصسرا 1391 

(پرٍزُ زاگرس)تعاًٍی کارگراى ضْرزاری 1392  پرٍشُ تجاری آریي 1391 

92-1390 1391-92 ضرکت پگاُ فارس   ّتل زًسیِ 

ضرکت گلسرای فارس-پرٍشُ هسکًَی سرًٍاز 1393  94-1391  تیوارستاى تسرگ پیًَس اعضا اتي سیٌا 

پرٍشُ زاًطگاُ ضیراز-ضرکت ٍارتِ 1391 ضرکت ضایاى طرح 1393  

1391-94 پرٍشُ ترج هاَّر 1393 پرٍشُ آتفا-ضرکت هجسی تَاى کَضا   

 ضرکت پلیور فرزا 1391 ضرکت گرٍُ صٌعتی کارٍاى 1393

(ایراًسل)ضرکت هاهَت تلِ کام  1393  93-1391  تیوارستاى سَاًح سَذتگی 

ایستگاُ هیاًرٍز-ضیرازقطار ضْری  1393  ضرکت تَسعِ سپْر فارس 1391 

ٍاحس تیي الولل-زاًطگاُ ضیراز 1393 سکي پرستاری تعاًٍی م-پرٍشُ سرًٍاز 1391   

94-1393 1391-92 ضرکت کطت ٍ صٌعت ّاهَى هاّاى   هَسسِ قرب غسیر ًْاجا 

(ساى استار)ضرکت زریي جن هاریٌا 1393  94-1391  ضرکت راهک 
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(تاًک ثاهي)ضرکت ثاهي ارتثاط عصر 1395 خ -ساذتواى ازاری فَق َّضوٌس جْاًثرص 1393 

 ٍیال

تعاًٍی هسکي تٌسرعثاس-پرٍشُ ذاتن االًثیا 1395 ضرکت )ساذتواى ازاری هٌطقِ آزاز اًسلی  1393 

(ساتراج  

1393-94 زرهاًگاُ چطن پسضکی تصیر 1395 ترًاضرکت هاًا صٌعت    

 فرٍزگاُ تیي الوللی ضْیس زستغیة ضیراز 1394 ازارُ تاهیي اجتواعی ضْرستاى سی سرت 1395

96-1395 (ضید تْایی)ازاری سحر -هجتوع تجاری  (ضرکت تکٌاب)ساذتواى هرکسی تَرس تْراى 1394   

(یَسف آتاز)هسکًَی اعالیی -جتوع تجاری 1394 ضرکت آیریک 1395  

عضسیهٌْسس -ساذتواى هْر 1395  هجتوع تجاری رٍیال سعازت آتاز 1394 

(زیتا سٌتر تاًک سپِ)ضرکت تَسي ذلیج فارس 1396 زیتا سٌتر -ضرکت سازُ ٍ ساذتواى ایراًیاى 1394 

 هرکسی ایراى ذَزرٍ

 زیتا سٌتر زاًطگاُ صٌعتی ضریف 1394 ضرکت فاٍا 1396

(ضیراز)ضرکت پارس حساس 1396 (ضرکت پگاُ)ترج ضیطِ ای ًوک آترٍز  1394   

 تیوارستاى ًوازی ضیراز 1394 ضرکت کٌترل پرزازش َّضوٌس 1396

 ضرکت فارس رعس 1394 ضرکت ًستلِ 1396

(رحیوی-جرزى)ساذتواى َّضوٌس 1396  ّتل ارگ ضیراز 1394 

(یَسف آتاز)ساذتواى َّضوٌس 1396  ترهیٌال هسافرتری کاراًسیص ضیراز 1394 

یاسَج-کارذاًِ لثٌیات ضثاى 1394 ضرکت عصر فٌاٍری اترس 1396  

ضیراز 2ضْرزاری هٌطقِ  1394 ضرکت الکترًٍیکی پرزاذت کارت ضاپرک 1396  

95-1396 (پپکَ)ضرکت تجارت الکترًٍیک پارسیاى  تثریس-کارذاًِ ضیر پاستَریسُ پگاُ 1394   

(زیتا سٌتر ترج هیالز)ضرکت آسیاتک 1396  ضرکت ارتثاطات هثیي ًت 1394 

(ساى استار)زریي جن هاریٌا  ضرکت 1397  کارذاًِ سیواى کٌگاى 1394 

(زاًطگاُ عالهِ)ضرکت پارسیاى ضثکِ 1397  ضرکت پارت پرزاز ضثکِ 1395 

(ایراًسل)ضرکت ایسایراى  1397  ضرکت ًارفَهکار 1395 

 ضرکت پارس پل 1395 ضرکت الٍاى ارتثاط 1397
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(ایراًسل)ضرکت ایسیراى  1397    

 ضرکت الٍاى ارتثاط 1397  

(تاًک هلی)ضرکت زازُ ٍرزی سساز  1397    

 هرکس زازُ ضرکت گاز استاى فارس 1397  

هرکس زازُ ضرکت تَسعِ هیازیي ًفتی ٍ  1397  

 گازی ایراى

 


