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 یسیرئدکتر  یجناب آقا ،االسالم والمسلمینحجتحضرت 

 اسالمی ایران یمحترم جمهور رئیس

 نمایندگان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطاتموضوع: ارسال نامه 

 

 و احترام، سالم با

های مايهسرو  اتو ارتباط کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعاتبیش از هزار نفر از مديران نامه به پیوست، 

 ،«برات ايرانسنديکای صنعت مخا»، «استان تهران اینظام صنفي رايانهسازمان »که اعضای  ايشان انساني

نجمن ا»، «اتحاديه صادرکنندگان خدمات مهندسي، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ايران )مپتا(»

و  نصنايع، معاد ل ديجیتال اتاق بازرگاني،کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحو»، «افزاری )آشنا(های نرمشرکت

، « يابيمکان های شناسايي وسنديکای شرکت»،  «انجمن تجارت الکترونیک اتاق تهران»، « کشاورزی تهران

ت ان محصوالانجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگ»، « افزار تلفن همراه ايرانانجمن تولیدکنندگان نرم»

گي های فرهنانجمن موسسات و آموزشگاه»، « نجمن مديريت فناوری ايرانا»، « بیوتکنولوژی پزشکي ايران

 يع، معادن واتاق بازرگاني، صناهای دانش بنیان مجمع تشکل»و « انجمن فین تک»، « هنری استان تهران

 ت جلوگیری از محدودیت در دسترسی به اینترنت،درخواسبا موضوع  باشندمي «ايران کشاورزی

 شود.، ارسال مياندصنعت بازداشت شده نیدرا تیفعال لیبه دلدی که صرفاً همچنین آزادی افرا

دستور های حاکمیتي در اين حوزه، خواهشمند است مندیبر التزام به قانون و درک دغدغهضمن تاکید 

 ایهصحبت  استماعيا نماينده جنابعالي، به منظور  حضرتعاليفرمايید نسبت به اختصاص وقت مالقات با 

 اقدام الزم صورت پذيرد.صنف، اين  ندگاننماي

 پیشاپیش از حسن مساعدت حضرتعالي، کمال تشکر را دارد.

 

 با تشکر

 حسین اسالمی

 مديرهرئیس هیات

 



 

 بسمه تعالی
 15/08/1401تاریخ: 

 

 یسیرئدکتر  یجناب آقااالسالم والمسلمین حجت

 یمجاز یفضا یعال یشورا استیو ر یمحترم جمهور استیر

 

 و احترام، سالم با

از  اندبنا نهاده نترنتیخود را بر ا یکه زندگ یوکارها و اشخاصاز کسب یندگینامه به نما نیامضاکنندگان ا ما

 نترنتیبه ا یدر دسترس تیمحدود جادیو از ا دیریخود را به کار بگ یقانون اراتیهمه اخت میخواهیشما م

 .دیاهم به مردم داده انتخاباتاست که شما در زمان  یاوعده نی. ادیکن یریجلوگ

و  یاجتماع یهاهبه شبک یمترادف دسترس رانینفر از مردم ا ونیلیبه پنجاه م بیقر یبرا نترنتیبه ا یدسترس

 یکارها از آنها کسب و یابزارها گره خورده که بخش مهم نینفر به ا هاونیلیم شتیاست و مع هارسانامیپ

در  تیاختالل و محدود جادیا ایکردن  لتریاست که هرگونه ف یعیهستند. طب یو محل یکوچک خانگ

 جادیا یجد یهایتیندان شده و نارضاآحاد شهرو یاختالل در زندگ جادیمنجر به ا نترنتیبه ا یدسترس

 . کندیم

است.  تالیجیداشته اقتصاد د یدو رقم داریرشد پا ریتنها بخش اقتصاد کشور که در ده سال اخ گرید یسو از

 نیهاهزار نفر شاغالن در اهستند و ده انیبنده سال، هزاران شرکت کوچک و بزرگ که عمدتا دانش نیدر ا

صنعت حق  نیا گرانیرسانند. باز یاریبه رشد اقتصاد کشور  میرکود، تورم و تحر رغمیاند علصنعت موفق شده

باشند. اقتصاد  امکیپ رینظ یارتباط یابزارها گریو د نترنتیدر ا تیشدن اختالل و محدود یدارند نگران عاد

 انیدانش بن یتهاشرک هیو به صرفه معنا ندارد. سرما داریامن، پا نترنتیا رساختیز کیبدون وجود  تالیجید

کارکنان آنهاست اما  دیبلکه اعتماد کاربران و ام ستیآالت ن نیصنعت، ساختمان و امالک و ماش نیفعال در ا

 .بردیم نیکارکنان را از ب دیهم ام زندیهم به اعتماد کاربران لطمه م نترنتیا یفعل تیتداوم وضع

از آحاد جامعه   یاطالعات و هم به عنوان بخش یورصنف فنا ینامه هم به عنوان اعضا نیامضاکنندگان ا ما

 یدوستانه ما توجه کند و روند محدودسازوطن یو نگران رخواهانهیبه خواسته خ تیحاکم میانتظار دار

را متوقف  یداخل یهاسیبه سرو یاعتماد عموم بیو تخر یفناور نیجامعه و برخورد با فعال یارتباط یابزارها

به صرفاً که  یافراد عتریهرچه سر یآزاد زیپرطرفدار و ن یاجتماع یهاو شبکه رسانهاامیپ تیکند. رفع محدود

 اعتماد است. نیا یبازساز یاند گام نخست براصنعت بازداشت شده نیدرا تیفعال لیدل

 

 با تشکر



هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

نام شرکتسمتنام و نام خانوادگیردیف

حسین اسالمی1

انتقال داده های آسیاتکعضو هیات مدیرهمحمدعلی یوسفی زاده2

تدبیرپرداز دلساخزانه دار سازمانفرهاد کرم زاده3

الوان ارتباطعضو هیات مدیرهآزاد معروفی4

آرمان فناوری هوشمند آریاعضو هیات مدیرهنازنین دانشور5

داده پردازان دورانعضو هیات مدیرهعلیرضا عابدی نژاد6

افزارپرداز رمیسعضو هیات مدیرهمازیار نوربخش7

بهین تکنولوژیعضو هیات مدیرهحمید توسلی8

نویان ابرآروانعضو هیات مدیرهکیوان جامه بزرگ9

ایران رایانهعضو هیات مدیرهامیرمسعود اسکوئیلر10

فناوری اطالعات و ارتباطات آتنانایب رئیس هیات مدیرهجعفر محمدی11

مهندسی مشاور عصر فناوری دانشعضو هیات مدیرهسیدمجید اورعی12

مدیاپرداز سیستمعضو هیات مدیرهاحسان زرین بخش13

توسعه ایده های مجاز نودعضو هیات مدیرهنیما نامداری14

شبکه عصر تراکنشعضو هیات مدیرهرضا قربانی15

پارس گیتی ارتباطعضو هیات مدیرهسیدمحمدعلی شریفی الحسینی16

گیالس کامپیوترعضو هیات مدیرهحمید بابادینیا17

رایان نظمعضو هیات مدیرهحسین زارعان18

آداک فناوری مانیاعضو هیات مدیرهاشکان امیرزاده ابراهیمی19

ترنا سیستمعضو هیات مدیرهمحمد متشرعی20

وب سیستمعضو هیات مدیرهبابک صالحی21

رهنمون فناوری اطالعاتعضو مشاور هیات مدیرهآیدین عدالت22

محمدرضا قلعه نوی23

صادق فرامرزی24

ارتباط داده ها و فن آوران آسیاعضو مشاور هیات مدیرهمحمدحسن گلستانه25

مهرداد خداوردیان26

مهندسی پدیده نوین فناوریبازرس علی البدلخلیل بسطامی27

علیرضا کشاورز جمشیدیان28

رئیس هیات مدیره

بازرس اصلی

دبیر سازمان

عضو مشاور هیات مدیره

نایب رئیس و عضو مشاور هیات مدیره



هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس هیئت مدیرهحسین ریاضی 1

نایب رئیس هیئت مدیرهعبدالصالح کهزادی2

دبیر و عضو هیات مدیرهفرامرز رستگار3

خزانه دار و عضو هیئت مدیرهعلیرضا احتشامی فرد4

عضو هیئت مدیرهعلی فتوت احمدی5

عضو هیئت مدیرهبابک گلدوزیان6

عضو هیئت مدیرههامون حساس7

بازرس اصلیامین فتحی8

عضو علی البدل هیئت مدیرهمحمدجابری9

عضو علی البدل هیئت مدیرههوشنگ کشوری اصل10

بازرس علی البدلفرهاد کرم زاده11



(مپتا)هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندیس، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران 

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس هیئت مدیرهداود ادیب1

نایب رئیس هیئت مدیرهسادینا آبائی2

نایب رئیس هیئت مدیرهاسمعیل ثنایی3

دبیر و عضو هیات مدیرهفریبرز نژاد دادگر4

عضو هیئت مدیرهصابر فیضی5

خزانه دارعلیرضا شیرانی6

عضو هیئت مدیرهمحمد مقیم نژاد7

عضو علی البدل هیات مدیرهکوروش منتظری8

عضو علی البدل هیات مدیرهفرهاد کرم زاده9

بازرس اصلیپریسا حصاری10

بازرس علی البدلمجید ذوقی11



کت های نرم افزاری  (آشنا)هیات مدیره انجمن شر

سمتنام و نام خانوادگیردیف

رئیس هیئت مدیرهفرهاد الیشائی1
نایب رئیس هیئت مدیرهعلیرضا بزرگمهری2

عضو هیئت مدیرهسید مرتضی مهدوی3

عضو هیئت مدیره و دبیرمحسن لطیفی4

عضو هیئت مدیره و خزانه دارحمید عبداللهی5



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

نام مدیرعاملنام شرکتردیف

بهنود هليليانابر پرداز امن آبي1

مرتضي افشاریابر مالي ارمان2

ميثم صالحيارتباط الكترونيك شناسا3

احمد خسرویارتباط آفرينان فهام4

شهاب الدين بخشيان كاشاني ارتباط بسوی هزاره5

كامليا رودنشينارتباط داده پردازان رشد6

محمد حسن گلستانهارتباط داده های فراايده7

حسن عقيليارتباط گستر حامي مسافت8

عليرضا بياتارتباط گستر نيك آرمان9

محمدرضا سمندیارتباطات بين المللي تل سي10

مهدی مهدویارتباطات سگال نگار ايرانيان11

سيدمرتضي حسيني بجدنيارتباطات سگال نگار نوين12

شاهين فاضلي پناهارويس13

مهرداد غفاریاسپاد سيستم زاگرس14

افشين نياكاناطالع رساني پيوند داده ها15

حسين ماليياطالع رساني مهندسي پزشكي پرشيا شبكه16

محمد رضا سالميافزارپرداز اسپاد17

احسان پورمندافزارپرداز رميس18

مهدی بيطرفانالبرزتدبيرسامانه19

مسعود محمدیالفبا ريز پرداز20

امين امينيالكترونيك تراكنش ويرا21

كيومرث محمودیالين طرح فناوران هوشمند22

حميدرضا صادقي فشتميامگا نرم افزار شفق23

رضا خلجامن پردازان سورنا24

محمدامين كريمان شاددلامن سرزمين سالم25

سيد ابوالقاسم مير اسماعيليامين سيستم آرمان26

علي ذاكرانتقال داده ماهان27

حميدرضا مرادیانديشه پرداز راشد28

ايرج نظريان آزاداهرا سامانه ايرانيان29

جواد يحيي پور احمدی نژاداوج گستران ارتباط ميهن30

افشين شهپریايده آل سيستم31

حميد نحویايده برتر آرشا32

محمد سمناني ايده بكر مبين33

مهدی مقيميان بروجنيايده بنيان مبتكر پارس34

پويا مسعودیايده پرداز پيروز35

علي قنبریايده پرداز تجارت الكترونيك طوبي36

سعيد رسول افايده پرداز ژوبين37

ميرمنصور دانشفرايده پردازان باتيس38

كيارش يزدان فرايده پردازان هوشمند آريا39



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

مهرداد خانبانيايده پردازان هوشمند راهبرد40

فريدالدين مهرواني بهبهانيايده فروزان امن41

محمد خلج قاسم آبادیايده گزين ارتباطات روماك42

اشكان بنكدار شيرازیايده های نرم افزاری پندار نو43

مصطفي ارباب صادقيايرانيان هيراد پارسا44

محمدحسين آيتي سنجریايمن ايده ايرانيان45

اشكان پورمحمدی مجاوریايمن ديده بان شبكه46

سيدمحمد ابراهيمي خزاقي(مسئوليت محدود)ايمن شبكه آرون 47

مريم خاوازی(سهامي خاص)آدران رايانه 48

مسعود خسرویآدنا رايا سامان49

فرزين قاسمي رهقيآرايه سازان ماندگار50

حسن فالح ارجمندآرتا پردازش كيان آتي51

رعنا مهين منافيآرتا ويژن رها52

ميرعماد سيدموسویآرتين ارتباط پارس ديار53

فربد رزازیآرمان درخشان پايا54

الياس شيرويهآرمان رهيافت فن آسا55

هادی مهدوی فرآرمان سيستم رايمند56

وحيد نادریآريا سامانه يكتا نوين افزار57

علي بابك نياآريانا رسانه قرن58

كيامرز مرادیآزاد نت رسانه59

پشوتن پورپزشكآسان پادرو60

سيد محمد مهدی موسوی فرازآسمان صبح فردا61

محبوب مشهدی تفرشيآسمان الجوردی فناوری ايساتيس62

ميالد يداللهيآشنا ايمن63

حسن خوش قلبآلبالو رايانه سخت افزار64

اكبر براتيآناد صنعت سپهر65

سيد مجتبي ثباتيانآنالين كادو66

حامد پيله وریآويد الكترونيك آريا67

فرزاد رزاقيآينده پارس رسان پيشرو68

تينا باقریآيريس ويرا ويژن69

محمد صرافآئينه جادوی يكتا70

بهزاد فيضيبام پردازش تهران71

آلكس گوكان خانباما سيستم72

علي اصغر ابيانكيبامداد صنعت پاسارگاد73

سياوش عابدیباني ارتباط ماهان74

محمد گلستانيبرد اسكن آسيا75

نيما طاهری بناببرسا نوين رای76

پژمان اميني برگ سيستم پويا77

محمد حسن حافظي پوربريد فناور آريان78

مهدی نيامنشبنيان نوآوری و توسعه كارآفريني كران پرداز79



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

امين حسينيبهاور فناوری ويرا80

يوسف علي پوربهبود سامانه های اطالعاتي فاراد81

نيما باهری بين المللي بهين سامان گستر مفيد82

فريد غني زادهبين المللي رايان فريد83

وشكا نيكنامبين المللي ميزبان داده مارون84

مقداد شكيبابينا پرداز يكتا85

پيام محموديانبينا داده بين86

سيد علي اكبر جعفریپاتيرا صنعت87

ارشك اشكانيپارت آوا كنترل88

فرخ فرمانپارت شبكه پرداز بامداد89

گل مر بحری تبريزی فرد پارس آتنا دژ90

غالمعلي عزيزی پورپارس آوان رايان91

مسعود محمدیپارس ماني آريا92

سيدعليرضا هاشميپارساپرشين گستران93

بابك عطارپارسه رايانه توس94

اميرحسين فقيهيپارسي زبانان سامانه95

بهنام اسلمي پارسيس پرداز همورا96

سانيار آزادیپايش افزار سيمرغ97

محمد مجددیپايشگران سالمت هزاره سوم98

مهران سلمانيپرتو ارتباط صبا99

محمد قيومي محمدیپرتو تك سامانه100

احمد اسكندریپرتو نو انديشان آران101

مسيح مشهدی تفرشيپرداخت الكترونيك پاسارگاد102

ابراهيم شاه نوه سيپردازش ارقام يسنا103

مهدی يگانهپردازش اطالعات ريسمان104

يوسف تقي پورپردازش الكترونيك راشد سامانه105

سيدحسين مفاخريانپردازش تصوير كمان106

مهدی غديری ثانيپردازش داده سامانه توسن107

مهدی تائبپردازش رايانه بيتا108

محمد رضا فلسفيپردازش سازان مهر پارس109

سيدمحمد محمدزاده ضيابریپردازش هوشمند ترگمان110

مجيد پوركاشانيپردازش و تحليل داده دقيقه111

ميثم مظلوميپردازشگران اطالعات پرناك112

طوبي فردانشپردازشگران متن هوشيار113

بهروز رئيس داناپرشان تك افزار114

عبدالحسين بيدآبادیپرورش داده ها115

آرين باقریپژواك ارتباط نو انديش116

محمد محمدیپژوهان سپند117

علي اكبر رسوليپژوهش افزار فردا118

سبحان فروغي دهنویپگاه داده كاوان شريف119



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

شاهين نوروزیپندار كوشك ايمن120

عليرضا غفرآلهيپويا انديشان آويتا121

حسين شمسپويا رسانه ايرانيان122

شبنم محمديانپويش فناوران آرون123

عطا خليقي سيگارودی پويندگان دنيای ارتباطات124

محمودرضا جوالئيپيروز لين تهران125

عليرضا صالحيپيشرو سامانه آراد126

مجيد حسنيپيشگامان آويژه پرداز برنا127

رضا حسينيپيشگامان تابناك ارتباطات128

علي پهلوان آقاباباپيشگامان تجارت امن ايرانيان129

ابوالقاسم گلزارپيشگامان صنعت طاها130

محمد رضا كريمي بدرآبادیپيشگامان كوير آسيا131

غالمرضا علي نيا زيازی پيشگامان نوآوری پاژنگ132

آني خاچيكيانپيشگامان وادی شبكه های يكپارچه133

هوشيار خانعلي پورتارنمای شبكه شرق پرداز134

سميرا عباسيتبادل الكترونيك مهر135

مهدی عبادیتجارت الكترونيك ارسباران136

بهنام اشكان اعلمتجارت الكترونيك پيشگامان آتيه صبا137

عليرضا بدرتجارت بدر مهام138

پوريا صنعتيتجارت سامانه های الكترونيك اول دانش محور اوراسيا139

محسن شهاديفرتجارت كاالی سبز پارسمان140

علي ضياء بشر حقتجارت گستر فخيم141

اشرف سادات موسویتجارت هوشمند توكا142

داود زادمهرتجربه خاطرات زيبا143

رضا مالنوروزیتحقيقات و طراحي خانه طراحان144

ايوب حجتيتحليلگران اطالعات پويا بين الملل145

مازيار كتانچيتحليلگران مانا146

محمدرضا زمانيتدبير تدارك باهر147

وحيد ارجمندتدبير رسانه سهند148

احسان اميرساالریتراز ايده پرداز149

محمدامين دلورانيتراشه افزار سامانه ايرانيان150

سيده فاطمه حسيني لرگانيترنج سيستم151

ليال شهابيتسكا صنعت آراد152

اشكان آخوند صادقتكين الكترونيك آركا153

حسين محمودی مطلقتمركز رايا افزار154

سعيد زمانيتوانش155

علي نادعلي زادهتوسعه ابزارهای داده ابريشم156

كاظم غفارپورتوسعه ارتباطات آرادسامانه157

ايثار عليزادهتوسعه ارتباطات پايدار اسپادانا158

اصغر سليمانيتوسعه ارتباطات پرديس پارس159



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

هدا الماسيانتوسعه ارتباطات رای انديش160

سيد مهدی جمشيدیتوسعه ايده و آگاهي سيمرغ161

عليرضا عالوش شوشتریتوسعه آترا ويژن فردا162

فواد عبداللهيتوسعه تجارت الكترونيك ژيگ163

علي الریتوسعه تجارت آژند سارنگ آروند164

محمد صادق يوسفيتوسعه خدمات هوشمند تيدا165

مسعود صبغيتوسعه راهكار آوش166

مهدی صادقتوسعه راهكارهای نرم افزاری بزرگ مقياس167

محمد حسين سليماني سروستانيتوسعه راهكارهای هوشمند آسمان168

ايمان حسيني اصلتوسعه زيرساخت مانامهام169

محمد شيروانيتوسعه زيرساخت ماهان تك170

حسين حدادی نياتوسعه زيست بوم فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان171

مجيد عربتوسعه سامانه های اطالعاتي مهر172

سيد محمد حمزه خردمندتوسعه سامانه های نرم افزاری حصين گستر پرديس173

محمدميرزائي منشتوسعه فن آور مبنا جهان174

علي طالشي زواریتوسعه فن آوری همراه يار175

بهمن جهانيتوسعه فناوری اطالعات يامين176

علي قاسميتوسعه فناوری ژيوان177

علي پارسا كوشاتوسعه فناوری هاوش178

ميثم لشينيتوسعه فناوری و تجارت دانيار179

حميد آقاجانيتوسعه نوآوری و تجارت آسانا180

محمد ناصر عامریتوسعه و گسترش صنايع الكترونيك رايا پارسيان181

حامداكبری دافساریتوليد داده كاوی و اقتصاد اطالعات يوتاب182

مسعود تركمنتوليدی توزيعي مصباح پيام نور183

منصور شاكری فردتوليدی سرو رايانه184

محمد رضا مهدوی فرتوليدی مهندسي ايده آل مهدبان185

سيد محسن علوی املشيچرخه ارتباط سبز186

محمود مهدی زاده چرخه داده های سبز187

ياسر موذن زادهچشم انداز ارتباط188

سينا احمدی نشاطچشم انداز برازمان189

شادی صدقي نژادچشم انداز تجارت به دان190

ماني شهريرچندرسانه ای نگاه امروز191

سجاد بيگ جاني بيجن آبادیچنگ پژمان پارسه192

حسين قاسميحامي سيستم همكاران193

فريد زاهدیحفاظت الكترونيك اسپاد194

آرمين صادقي مظاهریخانه هوشمند آرمينا نوين195

رضا فكریخبره پرداز پارس196

مريم قرباني مقدمخدمات رايانه ای پردازشگران عصر اطالعات197

عبدالصاحب نجفيخدمات كامپيوتری ايزی198

شهاب سالورخدمات كامپيوتری خانه سيستم199



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

حسن ميرزائيخدمات مهندسي مشاور هونام صنعت پرشين200

اميرحسين اسمعيليخالقيت وبسيما برتر201

عباس ظفردعاگوخوارزم ارتباط خاورميانه202

نيما نامداریخودرو پردازش هوشمند203

حسين سنايي داتيس سامانه204

هومن خرسندی اردبيليداده افزار نوين البرز205

فرشاد آستانيداده آزمای نظم آفرين206

رضا فرخي رادداده پردازان احداث207

مجيد شادمانداده پردازان ايتوك208

احمد قنبری قاديكالئيداده پردازان فن آوری اطالعات و ارتباطات جم209

مهدی ولي پورداده پردازان هوشمند مهراد210

سيدعبدالكريم رئيس كرمي داده پردازی برق و آب پويش پارس211

كيوان فكری پورداده پردازی نيلرام مانا212

دانوش صالحي نوع پرور داده سيستم نيك آور213

امير قربانعليداده های امن پارسه ريما214

سيد محمود مرعشيداده های نوری افق ايرانيان215

اميرمحمد زاهدیداده هوشمند مكان216

حمزه حبيبيدانش افزار نارون شريف217

مجتبي اسكندریدانش آتيه معماری و ساخت218

محمد زارعدژ افزار نت219

علي چشم جهاندلتا پرداز پرشين220

عباس آسياچيدنيای پردازش221

امير عبيریدهكده ارتباطات سمر222

بهرام وفايي عراقيدورنگر افزار گستر ايرانيان223

عليرضا تنهائيرادپرداز نوين آسيا224

عباس توكليرازی افزار سيستم225

امرالدين احمدیرامان سامانه پارس226

يحيي اسالمي راهبران فناوری اطالعات227

مهدی حسيني راهبرد آگهانش شيوه228

بهروز مشفقيمهندسي راهكار پردازش باتيس229

مهدی شريفيراهكارهای اتوماسيون كسب و كار فرا گستر پويا230

مسعود قبائيراه كارهای مالي هوشمند سامان231

مهدی سلگيراهكارهای نرم افزاری پارسان232

سيد علي محسنيرايا تجارت هوشمند بهسا233

محمد علي نظری پوررايا شبكه تيم234

اصغر ضربيرايا شبكه ليوار235

محمد حسين رفيعي رنانيرايا مهر اميد ايرانيان236

روح اله احمد زاده كرمانيرايان افزار نارون237

احمدپور نجاتيرايان پرتو نگار238

داريوش رضواني دهقي رايان پويش همراه239



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

محمد شصتيرايان سامانه آروين240

هومن انصاريانرايان شبكه نوانديش241

مجيد فرشيدنيارايانه پردازان باران242

فرهاد جعفرنژادرايانه های آبي صدر243

اميرحسين رهبریرسانه تجارت نوين244

برزو نادرلوييرسانه ساز دانش245

الهام مهدوی زاده اردستانيرضوان تجارت كاسپين246

افشين كالهي ره نگار فردا247

افشين حسينقلي نژادرهداد نگاه خالق248

محمدحسين واقف زادهرهياب پيام گستران249

حامد رفيعيريز سازگان تكين250

بنفشه فردی زاد آردزنجيره انگاره نوين خدمت251

ساريه سيدحسين بيگيزند الكترونيك كالر سبز252

مهدی ايزديارزيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان253

علي اصغر رستميزيرساخت نويان ابرآروان254

علي حاجي محمدی حسين آبادیژرف انديشان كار و توسعه255

مهدی علي اكبريانساختارهای اطالع رساني نوين گستر256

مهدی فرشيساد افزار رايا257

مهرداد حيدریسازگار رايانه آريا258

مسعود متانيسامان ارتباط بهسا نت259

سيد حجت موسویسامان داده سالمت260

محمد شهاب شريف زاده جشوقانيسامانه بهينه مبتكران پيون261

نيما محسنيسامانه سفيران مهر همگردی262

پيمان سنائيسامانه كسب و كار فناوری تجارت شايان263

سورنا محتشمي خجستهسامانه گستر برنا264

مهرداد كازروني سامانه های برنامه ريزی منابع كرانه265

محمد تركمندیسامانه های هوشمند راه ابريشم266

منوچهر صدری خانلوسامانه هوشمند سنجاق267

سيد محسن رياستيانسامه آرا پردازشگر268

مهدی فاضل زادهساينا ارتباط پژواك269

مجيد كولجي فرد كهنسبزافزارآريا270

هادی درخشان رودسریسپند رايانه كاسپين271

نويد تهراني سپهرسپهر ارتباط گويا272

محمد مولوی دامنابيسپهر رايانه نهاوند273

اكرم رمضاني نژآدسپيتام سازه پويا274

جمال قيمسديد آفرين275

سيدمحمد بني هاشمي چهارمسرآمد فناوری امين276

سپهر كالني مقدمسرو حامي پارس277

حسين رنجبرسگال افزار پارس278

مهرداد خانجانيسما سامانه تجهيز279



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

پوريا معصوم زادسيستم پرداز سينا280

مجيد فاضليسيستم های منابع انساني سيمرغ281

اميراسمعيل بوذریشايگان تدبير پارسيان282

حسين جعفریشبكه كاران پويا نشان283

اسماعيل اكبریشبكه گستر ساينا284

پژمان زند نامدارشبكه گستران پايتخت285

سيد پاشا ناصرآبادی مطلقشبكه گستران سبز پرشيا286

علي رحيميشتاب گستران پارسيان287

سعيده قاسميارزش آفرينان كسب و كار ايستا288

مرضيه قاسميآفتاب تجارت هليا289

سيداميد علویشركت بدر ارتباطات290

مجيد پوركاشانيپردازش و تحليل داده دقيقه291

مهرداد خسرویپروان پژوه292

عماد جورابچي پيشتازان فن آور پانا293

حميدرضا رياحيشركت تحقيقات الكترونيك فطروسي294

حميدرضا صابریشركت تعاوني فناوری راش سيستم295

بهنام طهماسبي نياشركت توسعه تجارت و فناوری آفشيد296

مهدی كريمي اقدمتوسعه خدمات طاليي ايستا297

علي زارع زادهجوانان نوآور سمنگان298

فرهاد غني زادهحافظه طاليي ايستا299

عليرضا بالنگيشركت داده پردازان ارتباطات صدرا300

محمدپويا پالشانيراهبران فناوری پاسارگاد301

ابراهيم ابراهيم بای سالمي دانش پارسيان302

محسن ايزدی فرد شركت دلتابان نوين نگر303

داود دولتيراهكار مديريت منابع تارا304

خسرو اسالمي دهكردیشركت رای فن پيشگان305

محمدتقي حيدریشركت رايان ماشين پيشگام306

جعفر محمدیسامانه نگار آتنا307

بابك محمودزادهشركت صفر و يك فردا308

سيد جعفر موسوی فن آوران اطالعات وارتباطات شمالغرب309

ادوين آبنويسانفن آوری و اطالعات تيبا سامانه310

اردشير پرويزیالوان پايش ونداده311

علي حسينيمديريت و پردازش اطالعات مكاني آركا312

محسن زندیشركت مرزگستران فناوری313

مرتضي احمدیشركت مهندسي اطالعات سماسامانه314

رضا عبدی مسافر مهندسي رايان توان افزار315

كامران زياریمهندسي رايين سيستم316

محبوبه حاجي رحيمي شركت مهندسي طراحي مدبران انرژی پارس317

سيد حسين ميرهادیشركت مهندسي نرم افزار فكربرتر318

مجيد راستگومهندسي نوآوران شبكه ديمه319



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

مجتبي تربت اصفهانيشركت ندای موج ارتباطات320

حميدرضا خاكسارنماد ايران321

احمد بورقاني فراهانينوآوران امن انديش شريف322

اشكان صداقت خراسانيشركت نيكان شبكه پرداز323

علي صفرزادهشكوه امواج پارتيان324

امين علي اكبريانشيوه نرم افزار گستر آسيا325

مهدی مالكيصبا سيستم سبز326

احمدعلي فرهودیصباسل آريا327

محمدرضا تيموری بريوانلوصدرا افزار مانا328

محمد فرنوطب و رايانه329

پرهام زمانيانطراحان گسترش شبكه330

عليرضا نظريانطراحي مهندسي طف طليعه فناوری331

حسين محمدیطراحي و توليد آماك كوشا332

محمدكميل نيكنامطرح و پردازش غدير333

محمدحسن رضاييطرح و پردازش فرا رايانه334

نيما احمدیطلوع ايده پرديس335

ولي اهلل نعمتيطلوع يكتا سامانه336

سميرا كوشكستانيطنين پرداز پاسارگاد337

محسن پيروزمندطيف نرم افزاران پارسيان338

عامر نجفيان پورعامر انديش هوشمند339

علي دشتيعزم داده پردازان340

ابوالفضل عباداللهي شهريورعصر دانش ويرا341

محسن شادمانيفار ورا ايده342

مهسا توالبيفام زيرساخت343

مصطفي علي محمدیفر مهر كيان تارا344

جهانگير صالحيفرابرد داده های ايرانيان345

سيد باقر طباطبايي فرابرد هوشمند ميهن346

سيد محمد هادی شاه ابراهيميفراز فنون مركزی347

فرزام ارمغاني راد فرافن فرزان348

محمد حاجي آقائي اصفهاني فراگامان پيام توسعه349

مهدی ايرانپورفراگستر آيوت350

محمد داود درمانفراگير فناوری اطالعات و ارتباطات نگين سامان351

سيد مهدی علوی فرآوا سامانه بهبد352

فرشيد بخشعلي زاده فردا پرداز يكتا353

محسن كرم زاده گليفرداد انديشان هيوا354

مسعود حقيقيفروشگاه اينترنتي تيك بل355

عامر اميری فضای ارتباطات آريانا356

علي اكبر پونكيفن آفرينان فرانام تك357

سيد نعمت هاشمي فن آور گستر آريا سمر358

سيد جعفر موسوی فن آوران اطالعات و ارتباطات شمالغرب359



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

سعيد سوزن گرفن آوران ايمن آريا360

مجتبي كاظميفن آوران برتر انديش فرسب361

هادی پيریفن آوران پايدار آبان362

حسين طاهرخاني فن آوران داده های دور363

محسن شكوری مقدمفن آوری اطالعات ايده گستر364

حامد سلطانيفن آوری اطالعات پارميس365

فرزاد دادخواهفن آوری اطالعات ميرگستر آژند366

فرزاد كفاييفناوری اطالعات و ارتباطات دكمه367

عبدالرضا زنديه وكيليفن آوری اطالعات و ارتباطات كاريان368

علي رشيدی خرسندفن آوری زيگورات رايانه پرشيا369

ابوالفضل گلچين فرفن تدبير سبز ويرا370

رضا طالبيفناوران اطالعات وستا371

امين كمال همدانيفناوران آيريس372

سيدعباس متوليافناوران تجهيز گستر سورين373

محسن رامبدفناوران داده و سازه هوشمند آيريك374

عبداله طالبي اطاقورفناوران مالي فراز375

فرزاد انصافيفناوران ميراث پارس376

كورش جاللي فراهانيفناوران ناب افزار ايرانيان377

صادق رضايي گيگلوفناوری ارتباط هويت الوان378

وحيد فرهمنديانفناوری اطالعات اسپوتا379

فاطمه موسوی اندرزیفناوری اطالعات خرد روشن پارت380

محمدرضا مرتضي قليفناوری اطالعات رادنت آتيه381

بابك عبدحقفناوری اطالعات رايازيتون382

فريد طاهریفناوری اطالعات طاهر نيك آموز383

رضا سرخوشفناوری اطالعات كيسون384

مهران اسفندياریفناوری آرين ارتباط كاسپين385

ميثم ستاریفناوری داده های گسترش صنعت386

مهران مقدسيفناوری رايان مهر رهجو387

عليرضا پورنقش بندفناوری رايانه نقش البرز388

محمد علي اكبرزاده انزابيفناوری سايپا ارتباط389

اميرحسين شريففناوری نوين رايا شريف390

عليرضا طليس چيفنآوری ارتباطات انتقال داده های ايليا391

عرفان شامحمدی حيدریفني بازرگاني تكتا تجارت جي392

رضا سرشارفني مهندسي نرم افزار آيدين پارسيان393

نسيم توكلقطعه آزمون الكترونيك رسانا394

سعيد چكني كامپيوتری پرتوداده395

سيد جليل رابطكامپيوتك396

فرشاد آچاككاواك تابش جسم سياه397

حسام اسالميكاوش داده پردازان سفير398

اردوان معظميكرانه فن آوری نيلگون399



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

افشين رياحيكسب و كار الكترونيكي ستاره ايرانيان400

مهدی صادقي فرد كيان پرداز هوشمند401

فاطمه رحمانيگارنو پرگاس402

مهسا زمانيانگرايش تازه كيش403

كورش اخوان ماليریگردشگری الكترونيكي ماركوپولو پارسه404

سارا سالورگروه آراشيوان405

محسن سليمانيگروه بازرگاني و پخش پايال آسيا406

مسعود شكرانيگروه داده ورز جويا407

وحيد گروسيگروه سامان داده پرداز سپند408

محسن جمالي قهدريجانيگروه مهندسي آينده كاوان كهكشان نرم افزار409

داود طاهری هشجينگسترش ارتباط پارس تدوين رايان410

پيام دوايي گسترش ارتباطات عالي آينده411

عباس عباسيگسترش خدمات ميثاق صبا412

حسن احمدوندگسترش فناوران اطالعات يگانه413

علي عباسيگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات آيان تكنام414

حسن اسالميگسترش فناوری اطالعات و ارتباطات خاورميانه415

حامد كاظميگيتي گستر راهبرد416

كاوه ميرزاخانيگيالس كامپيوتر417

اسماعيل نيك پي صومعه سراييالماسو418

عمار جاللوندماديار آرتا دی419

ميالد صفاييماندگارخالق بومرنگ420

ياسر بهرامي زادهمبتكر فناوری پايور421

مسعود صباغي رحيميمبتكران توسعه كسب و كار422

معين حاجي مقصودیمبتكران سيستم كاوش423

سيد محسن سعيدیمتن باز سامان424

محمدرضا جباریمجتمع بين المللي گسترش فناوری اطالعات تهران تنديس425

هادی نيامنشمحتوانگار ارزش افزا426

امير رهنمافرمدار گسترش فناوری اطالعات427

مريم افتخاریمدارارتباطات آراز428

سيد حسين طباطبايي تهرانيمديا پرداز سيستم429

حميد هوشياری فرمديريت پندار فناور ايده گستر430

ايمان صالبيگيمديريت هوشمند راگا ايمن431

رضا سميع زادهمركز اپل ايران432

ميالد سهرابي زادهمشاوران تجارت ديهيم سرخ433

جعفر رسوليمشاوران راهكار انديش همكاران434

جواد زندیمشاورين ارتباطات داده رهياب435

عليرضا فريدیمشاورين پرنگ رايانه436

جعفر توحيدیمشاورين گسترش الكترونيك ايما437

سيد محمد صادق ديباجيمصور سازان چارسوق438

نادر محمدی همدانيمعمار داده پرداز هوشمند تيبا439



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

اميرحسين محمودیمنشور سيمين440

امير صدری خانلومها سيستم سپنتا441

محمدرضا شرفيمهر پارسيان دور انديش442

مرتضي بابانژاد سرابيمهرگان شبكه آفاق443

امير ساالرآمليمهندسي ابل رايان پويا444

اميرقويدلمهندسي ايرانيان فراصنعت پاسارگاد445

محمدمهدی هجری زادهمهندسي ايمن گستر ساعي446

علي حاجي زاده مقدممهندسي آدان نيك افزار447

علي جماليانمهندسي برنا طراح الكتريك448

كامران متقيمهندسي بهين راهكار آريو449

محسن لطيفيمهندسي بهينه ايران450

خليل بسطاميمهندسي پديده نوين فناوری451

رحيم ناصریمهندسي پويش افزار هوشمند452

محمد رضا فخر مهندسي پيشرو بيستون رايانه453

كريم عابدیمهندسي تحقيقاتي كارستان جوان454

كامران شمس زمانيمهندسي تدبير پرداز دلسا455

عليرضا قصاعيمهندسي تذرو افزار456

عليرضا هدايتيمهندسي توسعه ارتباطات نوين آويژه457

علي فرخيمهندسي رايانه ريزپردازان سپهر458

نويد رحيميمهندسي رسام تجارت ورنا459

محمد منوچهری فرزاممهندسي سما رايانه پيشرو460

مجتبي اشتری مهندسي فناوری های نوين هريس461

سعيد ستوده ده سرویمهندسي كيان تجارت شريف462

بهروز كاوندمهندسي مدبران فناوری پاسارگاد463

سيد محمدحسين روحانيمهندسي نقش آور دنا464

عبدالرضا پيرشايان مهندسي هوشمند سازگان465

امير سهيلي فرمهندسين فراپويان رايانه466

سيد بهرنگ موسویمهندسين فراكوشان رايانه467

عليرضا محمدی طاریمهندسين مشاور پايانه پرتو پويش468

كمال رجب پورمهندسين مشاور پويندگان فناوری ساپرا469

رضا رستميمهندسين مشاور سفيران انديشه پيوند470

سيدحميدرضا بهشتي شيرازیمهندسين مشاور سيستم پايانه راد471

كامران طالب زاده طرقبه مهندسين مشاور كامپيوتر و ارتباطات472

فرشيد دادرس جوان مهندسين نيكا رايان پويا473

محسن قدسموج گستران ايده474

عباس رسايي نياموج نيرو475

مينا واليشبكه عصر تراكنش476

زهرا عمراني طبرستانيموسسه فرشته كاريار477

احمد محمدیموسسه فرصت افرينان بازار478

هدا صدر الحسينيمؤسسه فرهنگي فرا رسانه برگ نو479



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

محمد حسين پورميديا گستران نوين تجارت محيا480

عليرضا تاجيك متينميزبان پايتخت ايرانيان481

مجيد عيسي لوميزبان داده پاسارگاد482

پانته آ قنواتي بوشهریناديان عصر ويرا483

كيوان جعفرینارين ايده پاسارگاد484

سيد مصطفي حسيني ارانيندای دانش همراه ايرانيان485

محمد روزبه شهرودیندای كهن پرداز486

حسن مهدی اصلنرم افزاری سورنا پردازش آريا487

سيامك غنيمي فردنرم افزاری نقش488

مهرداد نادرینگاره سازان مهر آتيه489

آرمان صالحينما پايش سازان490

مجتبي باهونو انديشان پيشرو سيسبان491

پويا قدسينو انديشان همراه مانا492

آرمين محبي نژادنوانديشان آريا گستر پژواك493

فرشاد اسماعيلياننواوران شبكه سبز مهرگان494

پويان ابراهيمينوآفرينان هوشمند آسيا495

محمد رضا عريفينوآوران پويابايت496

مسعود مردان نيانوآوران تارنما گستر497

محمدرضا معظمينوآوران سامانه سهند ايماژ498

مهرداد توكلينوآوران فناوری های ابر كارو499

مصطفي جانقرباننوآوران ميزباني هوشمند500

اميرحسين رادنوبيتكس501

پويا پيرحسينلونويان ابر آروان502

مليكا فاخری رئوفنويان ارتباطات زيرساخت503

سيد محمد بزرگ نيا طبرینوين ارتباطات نوآوا504

عليرضا پيرنوين انديشه پردازان آموالی505

اميرحسين عبادینوين آوازه گران فرا وب506

سيد حسين قريشينوين راهكار توسعه برخط507

علي دهقان نوين سازان شبكه آرسس508

مهدی خدادادینوين فناوران همراه ساينا509

طاهره مختاريان گيالنينيراجام510

صائبه سلوكينيروفراز فناور بين الملل ايرانيان511

حبيب اله توكلي نيك آسا512

همايون ثقفينيرو گستر نادين513

روح اله باطنيهزاره سوم514

مصطفي اميریهمراه پرداز زرين515

محمدرضا اله وردی يموتيهمراه كيان فناوری ايرانيان516

نويد اباذریهميار كار شالك517

بيژن منيعيهورماه رابين خاور518

ناهيد عرفاني رادهوش تجاری كيسان519



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

سيد حسين ميرحيدریهوش مصنوعي رايورز520

وحيد عباس زادههوش و دانش سپهر521

محمدعلي مقدمهوش و دانش كارآفريد522

زينب خلخاليهوشمند سازی تحليل داده ها523

وحيد رحيميانهوشمند گستر هوتن پارس524

امين اخيانيواريان خاورميانه525

شهرام حسن زادهوب افزار سام526

رضا حسن زادهويرا ارتباطات وندا527

احسان وليويرا پردازش آپادانا528

محمد سعيد قاضي زاهدیويرا رسانه افزار529

محمد حسين كلهرويژن پالس اروپا530

شبنم ميرزايييگانه شبكه توانا531

ق532 بهزاد قیل پور برهانیآبگینه پرداز شر
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ی
مجید بیگ

ی گلستانی فرآریا همراه سامانه534 حسی 

عبدالصالح کهزادیآکام صنعت آسیا535

یگام536 وی سی  نرصاله رهنماآفتاب نی 
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ی کار538 حسن عبدلآنی 
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محمد جابریاتصال صنعت میانه540

حمداله طالع اسماعیل پورارتباطات امواج الیا541
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ی شعت ارتباطات پویای ژرف نگر544 حسی 

حمید سعیدی(ج  ال ایکس)ارتباط همراه گویا اروند 545

ز باذرجانیافرانت546 فریی 

ونیک سپید افرا547 محمد خلییلالکی 

ی شکوری مقدمایران سیستم548 حسی  امی 

ق549 کاوه نظامیوند چگیتیایرانیان رایان شر

یمان امانی زارینبارز هلیل550

یبهبود ارتباط چهلستون551 ویل اله امی 
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ونیک 583 احمد خورشید سوارتکتا- تحقیق و تولید وسائل الکی 

ونیک فطرویس584 نارص نوریتحقیقات الکی 

رضا صبانیتحقیقان  مهندیس ژرف پویان توس586

ی بهرام پورتعاونی اسالیم مجتمع صنعت  رفسنجان587 حسی 

ی پورتعاونی تولیدی پیشگامان عرص ارتباطات یزد588 هادی خبی 

ی مددیتلکا مارین589 محمد حسی 

ی فروزانیانتیدا ارتباط نیایش590 حسی 
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محسن ابراهییمتوسعه داده های ارتبایط پرشیا سیستم595

مجتت  رضانیتوسعه کاربردی فناوری اطالعات تکفام596

ونیک597 هامون حساستولید منابع تغذیه الکی 

سیدمجید هدایتتوسعه منابع انرژی توان598
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ی فر600 خشو خمسه زادهتهران سیمی 

حمید آب روشنجهاد دانشگایه علم و صنعت601
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 تدبی 607
ایمان ترکمان اسدیداده ایمن گسی 

سید ذبیح اله فیض آبادی ثانیداده پردازی ایران608

امی  نادر عسگرپورداده پردازی فراوید609

رئوف وائیل زادهدانیال کیا610

شهرام جمایلدژ افزار داده بان سبالن شیر611

ون613 محمد طهماست  آریادیجیی 

کاظم گل محمدیدیدبان سیستم پویانگر پاز614

ی هوشمند615 عذرا عروج راهکار شزمی 

مسعود عرب نژادرایا تدبی  کویر616

سعید کمال زادهسامانه آزمای قائم620

سامانه های نوآوری ارتباطات سینا621
ی
لطف هللا بیگ

محمد حسن سیدشاکریسامانه هوشمند فکور622

حبیب اله حقیقتسبا اتصاالت امواج سپیدان623

ضا کالیه صمدیسیم و کابل ابهر624 علی 

مجید آرمان مقدمسینا صنعت خاورمیانه625

پیام احدیشبکه تکوین اندیشه برتر626

ی627 مینا محمدیشهاب ارتباط متی 

یف628 عیل غفوری روزب  هانیصبا ارتباط شر

ونیک زعیم630 سیدعیل اصغر حسیتیصنایع الکی 

همایون جاویدنیاصنایع ارتبایط پایا631

محمود اسدیان(ص ن اب)صنایع برتر قرن نوین 633

مسعود امینیانصنایع سامانه های راه دور635

خداقیل حاج  حسینلوصنایع کابل کرمان636

سعید حاج  مالحیدریصنایع فلزی کاوش کام آسیا637

آقای دکی  نوریصنایع مخابرات صاایران638

بابک گلدوزیانصنایع میکروموج639

و و ارتباطات آرمان صنعت رفسنجان640 عیل بهرامپورصنایع نی 

 آذرصنایع نیمه هادی ایران641
 
اق هدایت اشر

حسن دشتگردصنعت ارتباط وحدت642

صنعت  و بازرگانی صنام643
 
سید رضا صدوق

ی پور لییلطراحان صنعت هورمند644 وس گلچی  سی 

ی ارتباطات هوشمند طاها645 عیل اهوزیطنی 

اردشی  منترصیعرص دانش افزار646

ی647 سیدمرتضی مهرداناعلوم سی 

ونیک648 مرضیه فرقانیفاتک الکی 

عیل فالحافاطر تجارت عرص نوین649

حامد احمدی عیل آبادفرا افرند650

سید مهدی می  زنده دلفراموج سازان ارتباطات پارسیان651

محمد جواد شکوری مقدمفناوران ایده پرداز صبا652

محمدمهدی شکوری مقدمفناوران ایده پرداز صبا نگاه653



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

میثم مقدم(فارس)فن آوران ارتباطات رستاک سیستم 654

محمد ایزدیفناوری ارتباطات سیار اشتادپارس655

ی 657 سیدعیل علویان(ف ان ا)فناوری ارتباطات نوری امی 

عباس عسکری ساریفناوری اطالعات و ارتباطات امن مهیمن658

ی های کارن659 محسن کابیلفناوری آنی 

روح اله واعظیفن آوری رایان داده اطلس فردا660

حمیدرضا حائریفن آوری سازه های فوالدی فیدار661

جلیل ذاکری نیافناوری صبافام662

ی663 مهران اسفندیاریفناوران آرین ارتباط کاسپی 

محمدحسن افشاریفن آوری موج خاور664

جمال مرتضی زادهفنون ارتباطات شبکه سیار آدنیس665

ز666 مسعود پاکدلکابل الی 

عیل رحیم زاده رادکارا تلفن667

ضا حیدری فردکارت اعتبار فارس668 علی 

یکارروا بنیان669 پیمانه فقیه نصی 

ی(ITMC)کارخانجات مخابران  ایران 671 روح اله نصی 

فته بسامد672 ضا حسام محستیکامپیوتر و ارتباطات پیشر علی 

حسام اسالیمکاوش داده پردازان سفی 673

بهروز حیدری نسبکرمان تابلو674

محمود علیتیکنکاش ارتباط آسیا675

هوشنگ کشوری اصل(سهایم خاص)کیاتل 676

محسن احمدی مقدمکهربا ارتباط صنعت677

یک678 یفیگردالکی  جواد شر

عیل فتوت احمدیگروه تحقیقات خدمات مخابران  کاوشکام آسیا679

ونیک ایران680 ش الکی  سیدعیل اصغر کاظیمگسی 

ش خدمات کاراتلفن681 ی فتیحگسی  امی 

ی رسانه هوشمند682 گلچی 
احسان سقانی

محمد امیتیگلنور683

 شعارماموت تلکا684
 
گیل ناز ترق

ش685 ی ارتباط گسی  سیامک یونیس زادهمی 

ی صاریممشاور و مهندیس تصمیم مدیران686 امی 

عیل سحبانمحراب687

موج پژوه آزما689
ی
حجت اله بیگ

ان آداک690 شاهرخ مرزبانموج گسی 

انیموننکو ایران691 ضا شی  علی 

مرتضی بابانژادمهرگان شبکه آفاق692

ی سامانه فردا 693 مسعود یزدان پناه(سهایم خاص)مهندیس بهی 

ا رجت مهندیس پویا و توسعه فناوری برنا راد695 سمی 

سیدمحمد هاشیممهندیس سازگان ارتباط697

نسیما ابوالقاسم نژادمهندیس سنجش کیفی ارتباط پیام گسی 698



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

محمدرضا افشاریانمهندیس فراریزارتباط699

عیل بهراد رضانیمهندیس گویان افزار700

بهروز کفشدار ششوریمهندیس و ساخت پرداس انرژی701

ات سیماموج702 ی هادی نظری مرویانمهندیس و ساخت تجهی 

کاظم نامداری هیینوران ارتباطات پایدار704

فرزاد فکر آزادنوران ارتباطات نوین705

خاورمیانه706 ی اصالتینورب  هینه گسی  حسی  امی 

محمد عیل چمنیاننیان باتری خاوران708

ی هادی پورنیک برش709 امی 

و710 ونیک پیشر محمد ميثاقنیکو الکی 

فرزین فردیس(پارس سامان)همکاران سامانه های ارتبایط پارس 712

محمد مقیم نژادواف713

عیل اصغر نیکنام(صنم)صدا، نور، موج 714

وان مرآتصنایع ارتبایط آوا715 انوشی 

زانی منشتوسعه ارتباط یادگار نوین716 محمدباقر می 

زانی منشفن آور مبنا جهان717 محمد می 

وس رضانی ینگ کندپارس سیستم دلتا718 سی 

سعید حاج  مال حیدریصنایع فلزی کاوشکام آسیا719

ی الملل پارس کار720 عیل مرشد سلوکعرص ارتباطات بی 

محمدرضا حبیت  کوهوردیتوسعه صنعت ارتباطات سگال نوین721

مجید یوسفیبرنا ارتباط مهر722

ضا احتشایم فردتحقیقان  آزمون کیفیت723 علی 

نارص پاشانی مرندیمهندیس سامان ارتباط نرص724

دکی  المایسبهار ارتباط گسی 725

کامران شمس زمانیمهندیس تدبی  پرداز دلسا726

ی شیخ رضا(NWI)وید وصال ایرانیان 727 حسی 

ضا رفییعصنایع مخابرات صا ایران728 علی 

نازیال قانع فردفن آوری اطالعات پرند729

و730 عباس ریاضیصنعت ارتباط پیشر

سادینا آبانیسیمرغ سامانه تهران731

پژواک ارتباط جم732
 
ور عراق کشی هیی

صابر فیضی(فناپ تلکام)توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان 733

سوده مزج مانافراز پنداران آرتامهر734

محسن خدابخشیانفیکا اصفهان735

عیل کامیابقائم ارتباط خوزستان736

حامد بهروزمشاوره مهندیس آینده اندیشان هوشمند737

ضا شاه محمدیرتباطات فرزانگان پارس738 علی 

مسعود گرشاست نقش اول کیفیت739

ی منصوری طاریم نژاد ریزیکو740 آبتی 

عیل ترحیمدقیق افزار ندا741



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

ی(داده گسی  عرص نوین)های وب 742 سید ایمان می 

ینسیم ارتباط آینده743 سجاد صی 

احمد نخجوانیگروه فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل744

حمیدرضا نائیتیگروه فن آوا745

ونیک فاران746 حمیدرضا ادیت صنایع الکی 

ضا سجادیهپردازشگران داده آرای سپاهان747 علی 

اسماعییلخدمات مخابران  ارگ جدید748 مهرداد می 

یف749 سید محمد مهدی قطت امن افزار گسی  شر

ونیک رادمهر750 اره پزشگ وحدن مهندیس پرسو الکی  شر

عمادیهژیر صنعت751 کشی می 

یرهیاب فن آوا752 محمد تاج می 

ی وان کیش753 مسعود وکییل نیامبی 

محمود اسدیانصنایع برتر قرن نوین صناب754

ونیک755 رحیم یزدانیصنایع پرسو الکی 

محمد رضا قویارتباطات کوه نور756

ش خدمات کارا تلفن757 ی فتیحگسی  امی 

می  حامد شجایعپتسا صنعت758

صمد صمدیانیفناوری ارتباطات نوری دانیال موج759

کیانوش آزادی(صنایع امنیت فضای تبادل اطالعات صا ایران)صا افتا 760

آیدین عدالترهنمون فناوری اطالعات761

ی نژادسفی  آن  آرام762 ضا حسی  علی 

ی اصالنینور بهینه گسی  خاور میانه763 امی  حسی 

هادی گیلیکمهندیس توسعه ارتباطات آکام موج764

ی765 محمود نارصینوژان ارتباطات پرشی 

رضا عیل بلندیموج آینده فرافن766

کریم محمدپور اقدمپیشتازان صنعت فراز ارتباط767

کوروش مظفریمهندیس اندیشه های برتر اطالع رسانی768

میثم مقدم(فارس)فناوران ارتباطات رستاک سیستم 769

سید وحید نحویمهندیس ارتبایط پیام پرداز770

سید عیل پاشانیسامان شمایه هما771

محمد رضا پاکروان(پرمان)پرتو تماس نوین 772

یاش خلییل شیب آبندانینوآوران موج773

پریسا حصاریانتقال امواج نوری برنا774

یکارخانجات مخابران  ایران775 روح هللا نصی 

ش تداوم نور پارسیان776 سید بابا رضا قرییسر زادهگسی 

پیمان ابتکاربنيان ارتباط سهند فرهيختگان كيش777

ی ارتباطات نسل برتر778 مصطفی معیتیمعی 

محمدجواد عسگری باقرآبادیکارخانجات تولیدی شهید قندی779

رضا رجال زادهارتباطات ثابت پارسیان780

جهانگی  صالیحفرابرد داده های ایرانیان781



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

رسول عیل پور واعظیارتباطات آرین تل782

ی کرد قرچه لوسیما تک سامانه آریا783 امی  حسی 

سید مجید صدریمخابرات ایران784

یداده پردازی رسپینا785 محمد صادقی 

اده حدادچکاد اتوماسیون ایرانیان786 ی بهروز علی 

ونیک سفی 787 محمد معظیم گودرزیتوسعه الکی 

ی زادهامن پردازان کویر788 نوید نصی 

(تکفا نت اصفهان)گروه توسعه کاربردی فن آوری اطالعات نت سازان اصفهان 789 کشی باقری

ی اورس790 محمد باقریتوسعه ایده ها و روش های سی  امی 

ونیک791 محمدعیل چمنیاننیان الکی 

زادهفناوران ارتباطات ره سو792 محمدرضا اکی 

ان نوین پندار افرا793 احمد رحمانیشبکه گسی 

محمد پیل تننوید تجارت آتیه794

سید جعفر سیدیتحقیق و توسعه ارتباط795

مجتبي داودیرایا فیی  پارس796

ی هادی پورتولیدی و صنعت  و بازرگانی نیک برش797 امی 

میثم قربان زادهارتباطات ثابت رسپینا798

مهدی پاشاپورنت پرداز آذر799

علي خانيطرح و توسعه اتصال یکپارچه800

ی مشاور موننکو ایران801 مهندسی 
انی ضا شی  علی 

و بهینه نوآوران802 اکی  آهتی هاپیشر

ش ارتباطات مبنا803 محمد اسميگسی 

داریوش صداقت دوستانستیتو ایز ایران804

مهدی تکلوآترین805

مجید آرمان مقدمسینا صنعت خاور میانه806

سعید پروازی شندیپرواز سیستم807

محمدرضا افشاریانتعاونی مهندیس فراریز ارتباط808

مهدی ابراهیمیانداده پردازی فن آوا809

محسن وحدن ارتباطات فن کام کیش810

مهندیس موج پژوه آزما811
ی
حجت اله بیگ

و812 ی قریب گرگانیتوسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات پیشر حسی 

ی کایسر پزهاتوسعه ارتباطات هوشمند تبیان813 محمدحسی 

محمد عیل یوسفی زادهانتقال داده های آسیا تک814

احسان فرهاد خانیراژمان گسی  آریا815

محمد رحمانی پناهارکان طرح برسام816

ش ارتباطات بهداد817 ی قادریگسی  حسی 

کیمیا معمارمعماران توسعه ارتباطات فرانوین818

محمد ایزدیاشتاد پارس819

داود صیایمپیشگامان عرصه ارتباطات820

ونیک پویا821 محمد یوسف شیدفرالست الکی 



صاحبان کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات

کوروش منتظریایران ارقام822

یف آبادفرصت کیش823 ی طاهری شر حسی 

آرش صادقيپتیاک سیستم824

ونیک سما پرداخت ایرانیان825 پارسا آریان پورتجارت الکی 

عليرضا دوستدارتوسعه صنعت ارتباطات موج بران826

محمد ظهوریانتوسعه ارتباطات و اطالع رسانی سپهر شبکه اسپادانا827

مسعود رانیتوسعه صنعتگران فارس828

مجید کرییمپارس ارتباط افزار829

حمید اخوان کربایسراهکارهای خالق رای بان830

فرخ توسیلتصویر هوشمند رایان نوین831

ی832 محمد اخوان کربایسکسب و کار نوین فرابی 

فشاهمبتکران شبکه متقارن833 حسام مشر

کاوه طهماست رهیاب رایان فردا834

و پاد835 جعفر نیک نژادمهندیس سامان نی 

 تدبی 836
فرید خلییلپرداز گسی 

حمید سعیدیارتباط همراه گویا اروند837

محمد حسن سید شاکریفکور838

محمود اكبریپت سا839

ق840 مطهریسفی  فن آوری شر سیدشهاب الدین می 

حسن کرییم اصفهانیپرشیا شیدک رایا841

ضا عابدی نژادداده پردازان دوران842 علی 

ی الملل آرین843 ی زارعانپرس دوران بی  حسی 

ونیگ ایرانیان نت844 دوستخدمات ارتبایط و الکی  رضا خرصی

محمد شعبان نژاد(سهایم خاص)هلدینگ آروان سورن 845

ایمان امانیتعاونی فتی و مهندیس بارز هلیل846

عبدالرضا سلطان زاده پسیانحلما گسی  خاور میانه847

محمد رضا علوی منشمهندیس تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه848

مهدی سعید الذاکرینپارس رستاک849

علي قائم مقاميآی تي بازار850

هاتف خرمشاهيشركت گروه خرد851



پرسنل کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات و مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

نام و نام خانوادگیردیف

ابوالفضل بيگ وردي1

احمد آقاميرزائي2

اركيده منتظري3

اميد پايدار اردكاني4

امير علي خاني5

امير يزدي پور6

اميراحسان صادقي7

اميرمسعود پورهاشم8

امين عاشوري9

آرش توران پور10

آرش شفيعيان11

آرمن معتدل شاقاجي12

بابك عظيمي زنوز13

باقر صيادي تخته كار14

بهزاد اسكندري15

بهفر هرمزي16

بهنود ناظمي17

پدرام جمشيديان18

پويا رضائي شهميرزادي19

پويا صبرآموز20

پيمان محمدپور21

جواد صالحي22

حامد نرگسي23

حامد نياوند24

حبيب  خانجاني25

حجت اله مديريان26

حسين اردوخاني27

حسين بماني ونديشي28

حميد بيگي29

حميد رضا نصيري30

حميد عدل دوست31

حميدرضا اميرجاللي32

رامتين كاميار33

رامين سعيدي مهرورز34

رحمت ميرزائي35

رضا شهبازي36
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ريحانه سادات شجاعي كياسري37

زهرا سلمانپور38

ژاله ميرزايي39

سارا رييسي40

سامان بهرام پور41

سجاد پروانه42

سروش ايوبي43

سعيد احمدي پويا44

سعيد امينيان45

سعيد ستاربگلو46

سعيد كالنتري47

سمراد سيدي48

سيامك روحاني49

سيد اديب حافظي گل50

سيد جواد ميرپادياب51

سيد مجيد بركاتي52

سيد محمدمهدي شاپوريان53

سيد محمود تبريزي دانا54

سيد مهدي حسيني آزاد55
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