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 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  1

 نقطه در سطح استان 74

 ادارات تابعه سازمان آموزش و پرورش

 در سطح استان خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  2

 نقطه در سطح استان 33
 بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوی

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  3

 نقطه در سطح استان 51
 مراکز سازمان بازرگاني استان خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  4

 نقطه در سطح استان 51

 4شرکت گاز منطقه 
 در سطح استانهای:گلستان، مازندران و خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  5

 نقطه در سطح استان 51
 سازمان خدمات درماني

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  6

 نقطه در سطح استان 55
 شرکت توزيع برق استان خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  7

 نقطه در سطح استان 8

 اداره کل دادگستری استان خراسان و

 مجتمع های قضايي 

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  8

 نقطه در سطح استان 4

 مراکز سازمان پزشكي قانوني

 رضوی خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  9

 نقطه در سطح استان 1
 مرکز مديريت حوزه علميه خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  11

 نقطه در سطح استان 7

مراکز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری 

 استان خراسان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  11

 نقطه در سطح استان 1
 هواپيمايي تابان

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  12

 نقطه در سطح استان 1
 آب و فاضالب مشهد

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  13

 نقطه در سطح استان 1
 کارخانه سيمان شرق

 (P2Pدر بستر مخابراتی ) WANطراحی و پیاده سازی شبکه اختصاصی  14

 نقطه در سطح استان 1
 شرکت آبفشان ساحل شيراز
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1 
 در بستر مخابرات کشور VOIPطراحی و پیاده سازی پروژه 

 (Ciscoنقطه در سطح استان ) 74
 سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

2 
 در بستر مخابرات کشور VOIPطراحی و پیاده سازی پروژه 

 (Ciscoنقطه در سطح استان ) 55

 اداره کل توزيع برق خراسان
 FX , E&Mبا استفاده از ماژولهای 

3 
 در بستر مخابرات کشور VOIPطراحی و پیاده سازی پروژه 

 (Ciscoنقطه در سطح استان ) 51
 انتقال 4شرکت گاز منطقه 

4 
 در بستر مخابرات کشور VOIPطراحی و پیاده سازی پروژه 

 (Ciscoنقطه در سطح استان ) 7

سازمان پزشكي قانوني استان خراسان 
 رضوی

5 
 در بستر مخابرات کشور VOIPطراحی و پیاده سازی پروژه 

 (Ciscoنقطه در سطح استان ) 1
 سازمان بازرگاني استان خراسان

6 
 در بستر شبکه بیسیم  VOIPطراحی و پیاده سازی پروژه 

 (Cisco IP Phoneبین کارخانه و دفتر مرکزی)
 شرکت چشمه نوشان)عاليس(

7 
طراحی و پیاده سازی شبکه ویدئو کنفرانس در بستر مخابرات کشور 

 نقطه در سطح استان Sony – 6و با تجهیزات 
سازمان آموزش و پرورش استان خراسان 

 رضوی

8 
طراحی و پیاده سازی شبکه ویدئو کنفرانس در بستر مخابرات کشور 

 نقطه در سطح استان Sony – 8و با تجهیزات 
 دادگستری کل استان خراسان

9 
طراحی و پیاده سازی شبکه ویدئو کنفرانس در بستر مخابرات کشور 

 نقطه در سطح استان Sony – 1و با تجهیزات 
 مدريت حوزه علميه خراسان

 


