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به  که  هخامنشی  دوران  بزرگ  سردار  نام  از  برگرفته  داتیـس 
زبانزد  پرستی  وطن  و  دیگران  حق  در  انصاف  مقدسات،  به  احترام 

بوده است.
این  است.  شده  بنا  اصلی  فضیلت  پنج  اساس  بر  داتیس  شرکت 
و  است  شجاعت  و  چابکی  پشتکار،  صداقت،  احترام،  شامل  فضایل 
برای دستیابی به چشم اندازی که ما به معتبرترین،خالق ترین و موفق 
ترین شرکت پیشرو در ایران و خاورمیانه تبدیل می کند، کارکنان 

خود را جهت کسب و توسعه این پنج ژن بنیادی، تشویق می کنیم.

ارزش های اخالقی
صداقت، شفافیت، هوشمندی، خانواده ایمن و شاد، افزایش سطح امنیت اجتماعی، 

کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا

ارزش های تجاری
تولیدی، ارتقاء امنیت مردم، اصل بودن، برترین برند ساخت داخل، فروش داخلی و 

بین المللی، استفاده از بستر اینترنت

ما تولید کننده مانیتورهای صنعتی، تجهیزات سیستم های مدار بسته و سیستم های 
هوش مصنوعی هستیم تا برترین سطح تجربه امنیت و رضایت را برای مشتریانمان 

به ارمغان آوریم.

و  ایران  در  شرکت  موفق ترین  و  خالق ترین  معتبرترین،  به  تبدیل  می خواهیم  ما 
ذهن  در  برند  ماندگارترین  و  متعهدترین  برانگیزترین،  تحسین  نیز  و  خاورمیانه 

مشتریان مان شویم.

ارزش های داتیـس

ماموریت داتیـس

چشم انداز داتیـس
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پیام مدیرعامل
دوران  از  و  بزرگ  سرداری  نام  از  داتیس  نام 
مقدسات،  به  احترام  به  که  می باشد  هخامنشی 
انصاف در حق دیگران و وطن پرستی زبانزد بوده 

است.
بنا  اصلی  ارزش  چهار  براساس  داتیس   شرکت 
فضیلت  پنج  شامل  ارزش ها  این  است؛  شده 
شجاعت  و  چابکی  پشتکار،  صداقت،  احترام، 
است و برای دستیابی به چشم اندازی که شرکت 
داتیس را به شگفت انگیزترین شرکت پیشرو در 
زمینه محصوالت امنیتی و نظارتی تبدیل می کند، 
ما کارکنان خود را برای تجربه و توسعه این پنج 

ژن بنیادی، تشویق می  کنیم.

امین پورفتح اله

شرکت داتیس اهمیت زیادی به فضائل کارمندان خود می دهد. پنج ویژگی 
پنج  این  می شوند.  شناخته  ارتباطات  و  فرآیندها  توسعه  کلید  عنوان  به 

فضیلت داتیس عبارتند از:

احتـرام
• قدردانی و احترام برای دیگران

• خویشتن نگری صادقانه؛ هنگام مواجهه با مشکالت، نگاه به مسئولیت های 
شخصی و عدم سرزنش دیگران در اولویت است

• تالش مدوام برای ارتقا شخصیتی و اخالقی خود با انگیزه های قدرتمند

صداقت
• صادق، مهربان و راستگو باشید و مهمتر از همه هیچگاه تقلب نکنید

• نقاط قوت و ضعف خود را صادقانه درک کنید و آن را بپذیرید
• بدون تظاهر، روابط میان فردی خود را توسعه دهید

پشتکار
باشید و در راستای  برای صرف زمان و تالش بیشتر اشتیاق داشته   •

ارائه بهترین کیفیت کار، مسئولیت پذیر باشید
• بر هزینه ها متمرکز باشید و از اتالف منابع جلوگیری کنید تا با صرف 

هزینه کمتر، مزایای بیشتری بدست آورید
یک  در  که  افرادی  تمام  با  مشتریان  برای  ارزش  ایجاد  و  نوآوری  در   •

پروژه فعالیت می کنید ابتکار عمل داشته باشید

چابکی
• برای درک اصول کلیدی در هر شرایطی سریع باشید

• در اجرای اقدامات صحیح برای کسب نتایج موفق چابک باشید
• در کشف فرصت های جدید سرعت داشته باشید

شجاعت
• در مقابله با مشکالت و چالش ها شجاع باشید.

• در سختی ها شهامت داشته باشید، در ایجاد یک گفتگوی سازنده هنگام 
عدم توافق بکوشید و علیرغم انتقادات، کار صحیح را انجام دهید.

• شتابزده تصمیم گیری نکنید و زمانی که به دقت تفکر کردید به اجرا 
بپردازید.

فرمول موفقیت ما
پیروزی = شناخت و توسعه بازار )کیفیت، سرعت، تمرکز، خدمات(

پایه های موفقیت داتیـس 
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شـــرکت پویش رایـــان داتیس در ســـال 92 با 
تجربـــه و تخصص چندین ســـاله مدیـــران این 
شـــرکت در صنعت امنیتی و CCTV  شـــروع به 

کرد.  فعالیت 
در ســـال نخســـت فعالیـــت، این شـــرکت با 5 
نیـــروی متخصص شـــروع به ارائـــه محصوالت 
خود به بـــازار  با برنـــد Prada و ارائه خدمات 
بـــه تعـــداد حـــدود 20  مشـــتری نمـــود که با 
اولویـــت قـــرار دادن اهـــداف ســـازمانی خود 
موفـــق به انجـــام پروژه هـــای بزرگـــی همچون 
شعب بانک توســـعه صادرات در زمینه دوربین 

شد. مداربســـته 

شـــرکت داتیس برای نخســـتین بـــار در ایران 
محصـــوالت  در   1080p  lite تکنولـــوژی  از 
خـــود رونمایی کـــرد. همچنیـــن در این ســـال 
باالترین ســـرعت انتقال تصویر از طریق ســـرور 
اختصاصـــی در ایـــران متعلـــق به این شـــرکت 
بـــود. همچنیـــن در ایـــن ســـال از دوربین های 
UVC و دســـتگاه های UVR  بـــرای اولیـــن بار 

گردید. رونمایـــی 
داتیـــس در ســـال 95 شـــروع به همـــکاری با 
شـــرکت LG در زمینـــه مانیتورهـــای صنعتی و 
ویدیـــووال نمود که ماحصل این همکاری رشـــد 
محســـوس و باالی فروش مانیتورهـــای صنعتی 

اســـت. بوده  ایران  در 

بـــا شـــروع تحریم هـــا و قطع ارســـال محصـــوالت از 
ســـوی همـــکار تجاری خـــود، مدیـــران این شـــرکت 
بـــرای حمایـــت از تولید ملـــی و افزایش تـــوان خرید 
مشـــتریان اقـــدام به تولیـــد محصوالت مدار بســـته 
ومانیتورهـــای صنعتـــی و ویدیـــووال با اســـتفاده از 
دانـــش و همچنین همـــکاری تجاری بـــا کمپانی ال جی 
کردنـــد که ایـــن اقدام جســـورانه منجر بـــه رونمایی 
از تولیـــد داخلی برنـــد برایتون و تولیـــد مانیتورهای 

پنتوس شـــد.
در همین ســـال امکان بروزرســـانی خودکار محصوالت 
ســـرور  ازطریـــق   Frameware بـــه  نیـــاز  بـــدون 

اختصاصـــی در ایـــران ارائـــه گردید.
همچنین در جهت تســـریع و تســـهیل رونـــد نصب و 
تنظیم دســـتگاه های برایتـــون امکان تنظیـــم کیفیت 
تصویـــر از طریـــق DSP  دوربینهـــای AHD  با توجه 
شـــرایط اقلیمی ایـــران در این محصـــوالت به صورت 

پیـــش فرض قرار داده شـــد. 
در همین ســـال جهـــت حمایت بیشـــتر از مشـــتریان 
این شـــرکت اقدام به ارائه سیســـتم جامـــع و آنالین 

خدمات پـــس از فروش اقـــدام نمود.
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این شـــرکت درکنـــار همکاری با شـــرکت ال جی 
برای ارائـــه محصوالت امنیتی، اقـــدام به ارائه 
برنـــد برایتون بـــه عنـــوان نماینـــده انحصاری 

ایـــن محصـــوالت در خاورمیانه نمود.
در همین ســـال برای نخســـتین بـــار در صنعت 
دوربین مداربســـته ایران این شـــرکت اقدام 
بـــه افتتـــاح واحـــد تحقیـــق و توســـعه کرد و 
محصـــوالت خود را براســـاس نیاز مشـــتریان و 

بـــروز رســـانی نمود. شـــرایط محیطی ایران 
همچنین این شـــرکت برای حمایت و پشـــتیبانی 
از ســـازمان های امنیتی کشـــور و بی نیاز کردن 
ایـــن مجموعه هـــا از اســـتفاده از سیســـتم ها و 
نرم افـــزار خارجـــی تشـــخیص چهره کـــه برای 
شناســـایی افـــراد از روی چهـــره با دقـــت باال 
طراحـــی شـــده انـــد، بـــا اســـتفاده از نیروهای 
متخصـــص داخلـــی و ســـرمایه گـــذاری داخلی 
اقدام بـــه طراحی نـــرم افزار تشـــخیص چهره 
پنتـــوس نمـــود که بـــا افتخـــار به عنـــوان یک 
نرم افـــزار ایرانـــی از نظـــر تـــوان و قـــدرت و 
ســـرعت، قابل رقابت بـــا نمونه هـــای برتر دنیا 
اســـت و از نظر امنیـــت، نرم افزار دسترســـی 
کامـــل را بـــه مجموعه های امنیتی کشـــور جهت 

بررســـی و نظـــارت کامـــل خواهد داد.

امـــکان انتقـــال تصویـــر از طریـــق نـــرم افزار 
تلگـــرام برای نخســـتین بـــار در ایـــران ارایه 

. ید د گر
در همیـــن ســـال رکـــورد فروش دســـتگاه های 
ضبـــط تصویـــر DVR در ایـــران توســـط ایـــن 

شد. شکســـته  شـــرکت 
بـــرای اولیـــن بـــار در ایـــران از دوربین های با 
 HD رزولوشـــن 5 مگاپیکســـل بـــا تکنولـــوژی

شـــد. رونمایی 

از  بـــار  نخســـتین  بـــرای  داتیـــس  شـــرکت 
 HD دوربین هـــای 8مگاپیکســـل با تکنولـــوژی

رونمایـــی نمـــود.
هم اکنون این شـــرکت شـــامل 3 واحد جداگانه 
طراحی، مشـــاوره و فروش محصـــوالت امنیتی، 
مانیتورهـــای  زمینـــه  در  فـــروش  و  مشـــاوره 
تجـــاری، صنعتـــی و طراحی و فروش سیســـتم 
تشـــخیص چهـــره می باشـــد و با گـــردآوری این 
بخش هـــا تحـــت نامی یکســـان ســـعی در ارائه 
کامل خدمـــات به ســـازمان ها و نهادهای دولتی، 
شـــرکت های خصوصـــی و اشـــخاص دارد. بـــاال 
بـــردن کیفیت کارهای ارائه شـــده در چهارچوب 
اســـتانداردهای حاکـــم در دنیـــا، امری نیســـت 
که بـــه طـــور اتفاقـــی حاصـــل گـــردد. دیدگاه 
بلندمـــدت در تحقیق و توســـعه، تولید، عرضه 
و پشـــتیبانی از جملـــه نگرش راهبـــردی ما در 
کار اســـت، نگرشـــی که به شـــهادت آنچه انجام 
گرفتـــه اســـت بـــرای مجموعـــه پویـــش رایان 
داتیس تخصـــص و برای مشـــتریان آن رضایت 
را بـــه همراه داشـــته اســـت. امید اســـت که 
از تجربـــه و تخصص مـــان برای یافتـــن بهترین 

بهره گیریم. نتیجـــه 
تنهـــا  و  اولیـــن  از  ســـال  ایـــن  در  همچنیـــن 
مانیتورهـــای صنعتی با همکاری شـــرکت ال جی 

در ایـــران بـــا برند پنتـــوس رونمایی شـــد.
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دوربین های مداربسته و دستگاه انتقال تصویر 
شرکت پویش رایان داتیس با توجه به تمرکز بر روی سیستمهای امنیتی و بررسی 
و  نیاز مشتریان  اساس  بر  را  خود  امنیتی  تمامی محصوالت   ، خود  نیاز مشتریان 
شرایط محیطی کشور ایران به روز کرده و با ایجاد تیم تحقیق و توسعه و استفاده 
از نیروهای متخصص تغییرات مورد نیاز را بر روی محصوالت خود انجام خواهد 
داد و روند بروزرسانی نرم افزار محصوالت را مطابق با نیاز و تکنولوژی روز به 

مشتریان خود ارائه خواهد کرد .
تا  داشته  سعی  آنها  نیاز  رفع  و  مشتریان  از  حمایت  برای  شرکت  این  همچنین 
امکانات مدل های خاص و گرانقیمت را بر روی محصوالت عمومی و ارزان قیمت نیز 
ارائه دهد تا مشتریان این شرکت در کنار استفاده از امکانات بروز هزینه کمتری 

را متحمل شوند.

مانیتورهای صنعتی و ویدئو وال
با  پنلهای  از  استفاده  به  مشتریان  نیاز  به  توجه  با  داتیس  رایان  پویش  شرکت 
تولید  به  اقدام  کیفیت  با  دوربینهای  نظارت  برای  باال  عمر  طول  با  و  کیفیت 
مانیتورهای صنعتی با کیفیت 4K با اندازه های 34 ، 55 ، 56 ، 68 اینچ نموده 
است که با توجه به کیفیت این پنل ها و قیمت تمام شده این محصوالت نسبت به 
برندهای خارجی ارمغان استفاده از با کیفیت ترین تصویر در کنار قیمت مناسب را 

به مشریان خود می دهد.
در  را  خود  توانایی  پنتوس  صنعتی  ویدیووال های  تولید  با  همچنین  شرکت  این 
اجرای پروژه های بزرگ و با تعداد باال، با بهترین کیفیت تصویر و بهترین خدمات 

به مشتریان خود ارائه می دهد.
همچنین با بررسی بازار و نیاز مشتریان سبد محصوالت خود را افزایش داده و 
محصول مانیتور صنعتی 22 اینچ، مناسب برای استفاده اداری را در کنار محصوالت 

خود اضافه نموده است.

توانمندی های
داتیـس
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سیستم تشخیص چهره 
شرکت پویش رایان داتیس با در نظر گرفتن نیاز داخلی کشور به سیستم قابل 
اعتماد و قابل نظارت و قابل رقابت با سیستمهای خارجی این قسمت را افتتاح و از 

کارشناسان خبره و نخبه کشور در این قسمت بهره برده است .
توانایی استفاده از هوش مصنوعی در سیستمهای تشخیص چهره توانایی و قدرت 
دنیا  چهره  تشخیص  سیستمهای  معروفترین  و  باالترین  حد  در  را  سیستم  این 

قرارداده است . 
امکانات  بودن  دارا  بر  عالوه  میدهد  ارائه  به سازمانها  این سیستم  که  امکاناتی 
به صورت  سیستم  ارتقای  و  رسانی  به روز  اجازه  خارجی،  سیستم های  مشابه 
و  بررسی  اجازه  سازمان ها  به  و  می دهد  را  سازمان  هر  برای  شده  شخصی سازی 
نظارت مستقیم بر عملکرد و نحوه کار سیستم را خواهد داد و بدین وسیله امکان 

درز اطالعات منتفی خواهد بود.

واحد تعمیرات  
مشتریان  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  راستای  در  داتیس  رایان  پویش  شرکت 
فراتر از محصوالت خود اقدام نموده و واحدی را برای تعمیر تجهیزات امنیتی با 

برندهای مختلف فراهم آورده است.
با توجه به تحریم های بوجود آمده و عدم تامین کاالهای خارجی و همینطور مشکل 
در تامین قطعات و پشتیبانی برندهای خارجی، در صورت نیاز به تعمیر و پشتیبانی 
هزینه های بسیار زیادی به مشتریان متحمل خواهد شد و در صورت خرابی، موجب 
عدم استفاده برخی از محصوالت که با قیمت های بسیار زیاد خریداری شده است 
می شود و این امر هزینه های گزافی را برای مشتریان و سازمان ها فراهم می آورد.

این شرکت با تاسیس واحد تعمیرات از سرمایه سازمان های داخلی در جهت کاهش 
هزینه های خرید مجدد و استفاده از محصوالت قابل استفاده حفاظت خواهد کرد.
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مزایای استفاده از

محصوالت 
برایتـون
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تنوع;باالي;محصوالت;از;لحاظ;كيس;دوربين;و;دستگاه،;طراحي;و;ارائه;كيس;هاي;انحصاري;برايتون;;; ;
ارائه;امكان;آپديت;خودكار;محصول;بدون;نياز;به;فريم;ور;ازطريق;سروراختصاصي;در;ايران;; ;
ارائه;;باالترين;سرعت;انتقال;تصوير;از;طريق;سرور;اختصاصي;در;ايران;; ;
ارائه;خدمات;پس;از;فروش;در;كوتاهترين;زمان;ممكن;; ;
توانمندی;و;بهبود;تنظيمات;DSP;در;دوربين;های;مداربسته;آی;پی;و;آنالوگ;;
جايگزين;شدن;اغلب;محصوالت;مداربسته;خارجی;با;برندهای;معتبر;در;بسياری;از;سازمان;های;;;;;;;;;;

دولتی;و;خصوصی
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میزان کارکرد مداوم
24 ساعت و هفت روز هفته 

در مقابل میزان کارکرد پایین 
در تلویزیون های خانگی )4 تا 

6 ساعت در روز(

طراحی کالسیک برای محیط 
های تجاری و اداري

عدم ثبت تصاویر بر روی 
صفحه نمایش در هنگام پخش 

تصویر ثابت به مدت طوالني 

قابلیت چیدمان منظم 
ماتریسی )افقی و عمودی( و 

یا غیر منظم و توانایی چیدمان 
نمایشگرها

عمر مفید 50000 ساعت 
مستمر برای پنل تجاری در 

مقابل عمر مفید 15000 
ساعت پنل خانگی

مزایای استفاده از
مانیتورهای صنعتی

و ویـدیــووال 
پنتـوس
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روشنایی باالتر تصاویر 
نسبت به تلویزیون خانگی 

)2500 Nit تا(

صرفه جویی در مصرف 
انرژی )30% صرفه جویی 

با استفاده از تکنولوژی 
)Smart Energy Saving

IPS استفاده از پنل های

زاویه دید گسترده
)178 × 178(

زمان پاسخگویی سریع در 
نمایش تصاویر )8 میلی 

ثانیه(

مقاوم در برابر ضربه 
نسبت به تلویزیون های 

خانگی

قابلیت کاربری بسیار ساده 
همراه با کنترل بی سیم

مقاوم در محیط های تجاری و 
صنعتی )مقاوم در برابر نور 
مستقیم، گرد و غبار، گرما و 

حرارت تا 40 درجه(

قابلیت قفل شدن تنظیمات 
نمایشگرها به  منظور عدم 

تغییر توسط عموم

قابلیت پخش تصاویر آنالین

قابلیت تاچ اسکرین
)صفحات لمسی(

|  Datis Resume13



مزایای استفاده از
سیستم 

تشخیص چهره 
پنتـوس
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طراحی و برنامه نویسی کامل سیستم ، توسط متخصصین توانمند شرکت داتیس و در  ;
ایران انجام گرفته است و از امکان بررسی و نظارت امنیتی بر روی سیستم برای نهادهای 

امنیتی موجود میباشد. 
امکان ایجاد تغییرات در سیستم بر اساس نیاز مشتری با توجه به بومی سازی این سیستم ;
امکان ایجاد سطح های دسترسی مختلف برای کاربران بر اساس نیاز و یا سطح های امنیتی  ;

مختلف 
توانایی تشخیص و شناسایی افراد با استفاده از حداقل داده ها ) شناسایی حتی با یک  ;

عکس(
امکان شناسایی افراد در صورت استفاده از عینک دودی، کاله و حتی پوشش قسمتی از  ;

صورت 
امکان شناسایی افراد از زوایای زیاد حتی به صورت نیم رخ ;
امکان ثبت بی نهایت دیتا در سیستم بر اساس نیاز مشتری  ;
دقت تشخیص تا %99/67   ;
امکان ایجاد اطالع رسانی مختلف )آالرم( بر اساس شرایط مختلف ;
امکان کنترل و شمارش تردد و حتی رهگیری موارد در مسیر سیستم ;
ارائه گزارشات متنوع و کامل  ;
قرارگیری Host برروی سیستم سخت افزاری مشتری جهت استفاده از حد اکثر توان و  ;

سرعت
امکان پیاده سازی سیستم بدون نیاز به تغییر در سیستم مداربسته مشتریان )براساس  ;

بررسی تیم فنی(
ارائه پکیج کامل از طرف شرکت و پشتیبانی VIP برای مشتریان ;
امکان نظارت همزمان و در لحظه در سیستم مانیتورینگ ;
امکان اضافه کردن گروهی افراد به صورت یکجا ;
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مدارک کسـب شده
1. پروانه فنی مهندسی از وزارت صمت 1398

2. پروانه تحقیق و توسعه از وزرات صمت 1398
3. پروانه افتا از نهاد ریاست جمهوری 1398

4. پروانه بهره برداری 1398
5. پروانه توسعه 1398

6. جزو تولیدکنندگان برتر سال 1398 از وزارت صمت
7. پروانه پدافند غیر عامل 1399

8. پروانه سمتا 
9. پروانه صا افتا 

10. عضو انجمن نظام صنفی رایانه ای کشور 
11. پروانه کسب تولیدی از اتحادیه الکترونیک و حفاظت تهران

12. دارای رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک کشور 
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مدارک کسـب شده
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سازمانهای دولتی
سازمان تنظیم مقررات تهران   

پست جمهوری اسالمی   
اداره پزشکی قانونی استان تهران 

اداره ترویج کشاورزی   
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

اداره کل زندانهاي استان کرمان   
اداره کل زندانهاي استان یزد    
اداره کل زندان مرکزی کرمان   
اداره کل زندانهای تهران   
اداره کنترل شرکت فرودگاههای تهران

اداره مالیات دارایی    
استانداري همدان-سازمان مدیریت بحران

استانداری گیالن    
اورژانس کرج   

ایزایران صنایع کامپیوتری ایران   
آب منطقه ای هرمزگان    
آب و فاضالب مازندران   

بانک آینده    
بانک پارسیان ادارات مرکزی   

بانک توسعه صادرات    
بانک توسعه صادرات ایران   

بانک سپه   
بانک ملی مشهد   
بانک ایران زمین   
بانک آینده پردیس   
بانک سپه ایران   
بانک صنعت و معدن   
بانک مسکن بوشهر   
بانک مسکن بوشهر    
بانک مسکن تهران   
بانک مسکن زنجان    

بانک ملی الموحدین شعبه مرکزی   

بانک ملی ایران   
بانک ملی مشهد    

برق خوزستان    
برق منطقه اي باختر   
برق منطقه ای کرمانشاه   

بنادر و دریانوردي و منطقه ویژه اقتصادي امیرآباد 
بیمارستان شهید قدوسی   

بیمه مرکزی   
پروژه ي اداره کل زیر ساخت استان همدان    

پژوهشگاه وزارت نیرو   
پست جمهوري اسالمي   

پلیس راه آهن   
ترمینال جنوب تهران   

ترمینال سالم فرودگاه امام خمینی   
تمامي پایانه هاي مرزي کشور   

توزیع برق لرستان   
توزیع برق نکا   

توزیع نیروی برق لرستان   
تیپ 38 امام صادق   
تیپ 68 امام صادق   
خبرگزاري ایسنا   

خبرگزاري ایکنا   
دادگستري زاهدان   

دانشکده علوم پزشکی کرمان    
دانشکده علوم پزشکی یاسوج   
دانشگاه  صنعتی کرمانشاه   

دانشگاه بین المللی امام خمینی   
دانشگاه علوم پزشکی کرمان    
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج   
دانشگاه فردوسی مشهد   

دیده باني اداره هواشناسي مشهد   
راه آهن جمهوری اسالمی ایران   

زیر ساخت بابل   
زیر ساخت تهران    

برخـی پـروژه های انجـام شـده           توسط شرکت پویش رایان داتیـس
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زیر ساخت رشت   
زیر ساخت شیراز   
زیر ساخت مازندران    
زیرساخت تهران   

سازمان بسیج   
سازمان بسیج مستضعفین   

سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزي   
سازمان ترویج کشاورزی   

سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویي   
سازمان تنظیم مقررات   
سازمان فضایي تهران   
سایپا - خط تولید   

سایپا - کارتابل مدیران   
سایپا - نمایندگی فروش   
سپاه نبی اکرم کرمانشاه   

ستاد کل سپاه   
ستاد کل فرماندهی سپاه   
ستاد کل نیروی انتظامی   
شرکت ارتباطات زیر ساخت   

شرکت ارتباطات زیرساخت تهران   
شرکت آب منطقه اي زنجان   

شرکت فرودگاه بین المللي قشم    
شرکت گسترش فناوري هاي نوین    

شرکت گاز تهران   
شرکت گاز خوزستان    
شرکت گاز کردستان   

شرکت ناوبری هوایی ایران   
شهرداری زنجان   
شهرداری محمود آباد   
شهرداری مشهد    
صداو سیما کرمانشاه   
صنایع دفاعی پارچین   

صندوق بازنشستگي کشوري   
فاوا سپاه   

فاوا ناجا   
فاوا نداجا   

فرماندهی نیروی انتظامی کرمان
   CIP فرودگاه امام خمینی

VIP فرودگاه امام خمینی
فرودگاه امام خمینی )سالن ترانزیت ترمینال( 

فرودگاه اهواز   
فرودگاه قشم    

قرارگاه حضرت ابوالفضل اهواز   
کنترل ترافیک مالیر   

کالنتری ارگ   
کالنتری میدان ارگ   
کمیته ملی المپیک   
کنترل ترافیک دزفول    

گمرک تجاري امام خمیني   
مانیتورینگ بانک توصعه صادرات   

مبین سرمایه   
مجتمع فني تهران  

مجلس شورای اسالمی   
مدیریت بحران اصفهان   

مدیریت بحران بویراحمد   
مدیریت بحران گیالن   
مدیریت بحران همدان   

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی   
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی خراسان رضوی 

مرکز علمی تحقیقاتی اصفهان   
موسسه مالی اعتباری مهر   

میراث فرهنگی اهواز    
میراث فرهنگی خوزستان    
نیروی انتظامی - میدان خدامی   

هتل پارسیان انقالب   
هواشناسي استان لرستان    

هواشناسی لرستان   
اداره دادگستری محالت   

برخـی پـروژه های انجـام شـده           توسط شرکت پویش رایان داتیـس
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اداره دادگستری کمیجان   
اداره دادگستری اراک    
قوه قضاییه اراک   
اداره دادگستری خمین   

سازمان زندان های استان همدان   
وزارت صنعت،معدن و تجارت)آبادان-خوزستان( 

اداره دادگستری کرمانشاه   
میراث فرهنگی کرمانشاه   

پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم  
پروژه دانشگاه آزاد واحد رفسنجان   

پروژه تامین اجتماعی شهر کرد   
دانشگاه علوم پزشکی)دانشکده دکتر فرقانی  کاشان(

پروژه پایگاه میراث فرهنگی نیاسر کاشان 
پروژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان   

آموزش و پرورش شازند   
اداره کل دادگستری استان مرکزی   

دادسرای اراک   
دادگاه انقالب اراک   
دادسرای زرندیه   

سپاه دلیجان   
آموزش و پرورش دلیجان   

دادگستری گرگان   
پاسگاه انتظامی دودهک   

پاسگاه انتظامی جاسب   
اداره تربیت بدنی دلیجان   

اداره اوقاف دلیجان   
شرکت ایزوگاه کهن بام دلیجان   
راه و شهرسازی استان گلستان   
فرمانداری شهر گنبدکاووس   
استانداری استان گلستان   
هالل احمر استان گلستان   
آب و فاضالب استان گلستان   
صداوسیمای استان گلستان   

دهیاری های استان آذربایجان شرقی   

مرکز بهداشت استان کرمانشاه   
اداره تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی   

ساختمان مرکزی بانک صادرات تبریز   
خدمات درمانی تامین اجتماعی شهرستان میانه   

بانک شهر   
پست بانک ارومیه   
وزارت ورزش و جوانان

    
مجموعه های خصوصی

چشم پزشکی نور   
نمایندگي توشیبا تهران   
شرکت ملی خدمات    
بیمارستان مفید   

پردیس سینمایی باغ کتاب   
بیمه مرکزی تهران   

شرکت صحت   
دیجی کاال   

پاساژ امرالد استار    
مانیتورینگ برج سپهر   

مجمع امور صنفي کشور   
دومینو  

سینک تحول خدمات نوین سالمت   
شرکت تعاوني مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان  

کتابخانه مرکزی تبریز  
شرکت پتروشیمی جم   
هتل پارسیان انقالب    

شرکت مداد جادو - پروژه کشتي کتاب    
چشم پزشکي بصیر   
امرالد استار - حسیني   

باغ کتاب - ورودی سینما    
شرکت میهن   

شرکت داده ورزي سداد   
اغذیه هانی ستارخان   
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برج آرمان فردیس   
مجتمع عرش آجودانیه   

فود کرت عرش آجودانیه   
برگر لند - اندرزگو   
برگر لند - پاسداران   
برگر لند - سعادت آباد   

برگر لند - فرودگاه امام خمینی   
هاکوپیان - کیوسک ساده   

قصر خورشید گرگان   
محوطه ساختمان شرکت ایرانیان   

تلویزیون تیوا   
باشگاه کشتیرانی   
ساختمان بورس ونک   

بیمارستان جم   
بیمارستان بینا   

ایران خودرو لرستان   
شرکت صنایع ورقهاي پوشش دار تاراز   

شرکت خودروسازي سایپا    
پاساژ نبوبهار پالزا    

شرکت خدمات انفورماتیک کیش   
شرکت پزشکي اقلیم گستر بینا    

هتل قصر   
بیمارستان صدوقی   
سازه شید سپهر    
بیمارستان رهنمون   

همراه اول    
درمانگاه حمیدیه  

هولدینگ توسن    
هولدینگ دارویی سیناژن   

کارخانه کاغذسازی جاده هرسین پل چه کرمانشاه
عباسی  صنعتی  شهرک  یدکی  لوازم  و  قطعات  کارخانه 

کرمانشاه   
پروژه نظام مهندسی شهر کرد   
پروژه کارخانه سیمان شهر کرد   

شرکت بازرگانی فرش ماندانا  در آران و بیدگل  
شرکت بازرگانی فرش کاترین آران و بیدگل   

جایگاه سوخت ایرانیان راوند   
جایگاه سوخت پارسیان جاده حسن اباد   
جایگاه سوخت ولیعصر شهر بزرک   
جایگاه سوخت فیروزان جاده نوش اباد   

باغ فین کاشان   
سیلک در کاشان   
فوالد بوتیا زرند    
هتل کشاورز کرمان   

شرکت ایزوگام آسیاگستر   
شرکت بسپارفوم غرب زرندیه - واحد فوم   
شرکت بسپارفوم غرب زرندیه - واحد اسفنج   

شرکت طالیه داران مس جیرفت   
شرکت تالشگران کیمیاصنعت ایرانیان دلیجان   

مجتمع پرورش شترمرغ زرندیه   
شرکت الیاف بافتینه دلیجان   

خانه سازی آذرشهر   
شرکت آیسان خزر   
پاساژ پردیس تبریز   

معدن سنگ شهرستان هرسین   
معدن سهند سیلیس استان آذربایجان شرقی   

مجتمع اداری تجاری گلشن تهران   
کارخانه و فروشگاه های دکتر مبل   

داروخانه رازی تهران   
مجتمع چاپ ایماژ    

مجتمع فوالد ظفر آذربایجان شرقی   
بیمارستان بین المللی تبریز   
مجتمع فوالد نصر آذربایجان   
مجتمع تراشکاری المهدی   

فروشگاه سوییس گالری الله پارک   
کارخانه مظروف پالست   

کتابخانه مرکزی ارومیه
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