
لیست
مشتریان / 3

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
 خدمات مشاوره تخصصى کارشناسى، شامل 
سیستم هاى نرم افزارى و تجهیزات رایانه اى 
و شبکه هاى ارتباطى در مجموعه ساختمان 
هاى حوزه مرکزى وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى و سطح شهر تهران

شرکت آب و فاضالب استان تهران
خدمات پشتیبانى، نگهدارى و توسعه شبکه 

رایانه اى 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى تهران

 انجام خدمات سرویس، نگهدارى، تعمیر، 
پشتیبانى سخت افزارى سیستم هاى رایانه اى 

و شبکه هاى رایانه اى

شرکت زیرساخت امن خدمات 
تراکنشى (بانک ملت)

تهیه مستندات و دستورالعمل هاى اجرایى 
الزم به منظور نصب و پیاده سازى پروتکل ها 
و تنظیمات الزم جهت پروژه راه اندازى شبکه 

مرکز داده ولیعصر

شرکت مخابرات ایران
 خدمات طراحى و راه اندازى

جهت پروژه فاز صفر 

موسسه آموزش عالى علمى 
کاربردى هالل احمر ایران

ارائه خدمات طراحى، نصب و راه اندازى 
پورتال آموزشى

پروژه هاي اجرایی سال 1392



لیست
مشتریان / 4

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
* خدمات مشاوره تخصصى کارشناسى، شامل 
سیستم هاى نرم افزارى و تجهیزات رایانه اى و 
شبکه هاى ارتباطى در مجموعه ساختمان هاى 
حوزه مرکزى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و 

سطح شهر تهران
* طراحى و اجراى زیرساخت مرکز داده

بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران
 * مشاوره و تکمیل طرح تجهیزات فعال مرکز 

داده
* نظارت بر اجراى مرکز داده

شرکت آب و فاضالب استان تهران
 * خدمات پشتیبانى، نگهدارى و توسعه شبکه 

رایانه اى 
WAN طراحى امنیت شبکه *

شرکت مخابرات ایران
 خدمات طراحى و راه اندازى جهت پروژه فاز 

صفر 

معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى تهران

 انجام خدمات سرویس، نگهدارى، تعمیر، 
پشتیبانى سخت افزارى سیستم هاى رایانه اى و 

شبکه هاى رایانه اى

سازمان توسعه برق ایران 
 

* انجام عملیات مربوط به انتقال تجهیزات اتاق سرور

پروژه هاي اجرایی سال 1393



لیست
مشتریان / 5

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات

دانشگاه شهید بهشتى (پردیس فنى 
و مهندسى شهید عباسپور)

*انجام خدمات سرویس، نگهدارى، تعمیر، 
پشتیبانى سخت افزارى سیستم هاى رایانه اى

موسسه آموزش عالى علمى کاربردى 
هالل احمر ایران

 * ارائه خدمات طراحى، نصب و راه اندازى 
پورتال آموزشى

مرکز علمى کاربردى آموزش هاى 
شهروندى شهردارى تهران

 * مجازى سازى



همراهان ما در سال 1393
تأمین تجهیزات

* شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

* شرکت پاالیش و پخش فراورده هاى 
نفتى تهران

* شرکت پاالیش و پخش فراورده 
هاى نفتى چالوس

* شرکت پاالیش و پخش فراورده 
هاى نفتى سارى

* بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران

* شرکت توسعه برق ایران

  

  

  

  

* پژوهشکده بیمه

لیست
مشتریان / 6

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



* ثبت اسناد و امالك استان 
هرمزگان

* شرکت آب و فاضالب استان تهران

* شرکت آب و فاضالب شرق استان 
تهران

* بنیاد مالى بازى هاى رایانه اى

* شرکت دریا فن قشم

* دانشگاه شهید بهشتى

  

  

  

* دانشگاه کاشان

* موسسه پژوهشى علوم و فناورى 
رنگ و پوشش

لیست
مشتریان / 7

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



* دانشگاه آزاد اسالمى واحد چابهار

  

* موسسه آموزش عالى علمى 
کاربردى هالل احمر ایران

* شرکت ایران فاوا گسترش

ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان

سازمان توسعه برق ایران لیست
مشتریان / 8

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



پروژه هاي اجرایی سال 1394

سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى

 * طراحى و اجراى  بخش اکتیو مرکز داده
* طراحى و اجراى امنیت شبکه مرکز داده
* طراحى تجهیزات ذخیره سازى مرکز داده
* طراحى و اجراى زیرساخت پسیو مرکز داده
* انتقال و جابجایى تجهیزات مرکز داده قدیمى

شرکت آب و فاضالب استان تهران
خدمات پشتیبانى، نگهدارى و توسعه شبکه 

رایانه اى

دانشگاه شهید بهشتى (پردیس فنى 
و مهندسى شهید عباسپور)

انجام خدمات سرویس، نگهدارى، تعمیر، 
پشتیبانى سخت افزارى سیستم هاى رایانه اى

معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکى تهران

انجام خدمات سرویس، نگهدارى، تعمیر، 
پشتیبانى سخت افزارى سیستم هاى رایانه اى 

و شبکه هاى رایانه اى

شرکت پلى اورتان
* انجام عملیات پسیو

* طراحى بخش اکتیو شبکه

بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران
نظارت بر اجرا و پیاده سازى تجهیزات فعال  

مرکز داده

لیست
مشتریان / 9

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



سازمان ثبت اسناد و امالك
استان هرمزگان

طراحى و اجراى زیر ساخت مرکز داده

پشتیبانى تجهیزات سخت افزارى و نرم 
افزارهاى کاربردى شبکه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
 خدمات مشاوره تخصصى کارشناسى، شامل سیستم 
هاى نرم افزارى و تجهیزات رایانه اى و شبکه هاى 
ارتباطى در مجموعه ساختمان هاى حوزه مرکزى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و سطح شهر تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان قم 
طراحى و اجراى زیرساخت مرکز داده

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رى
نگهدارى و پشتیبانى سخت افزارى، نرم افزارى 

و شبکه

اداره کل پست استان قم
طراحى و پیاده سازى بخش پسیو مرکز داده

و شبکه لیست
مشتریان / 10

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



همراهان ما در سال 1394
تأمین تجهیزات

* شرکت مهندسى و ساخت 
تاسیسات دریایى ایران

* شرکت دریافن قشم (صدف)

  

  

  

شرکت صنایع و بنادر آزادفراساحل 
قشم (صبا)

دانشگاه علوم پزشکى
خراسان شمالى

* ثبت اسناد و امالك استان 
هرمزگان

شرکت پلى اورتان

دانشگاه علوم پزشکى و خدمات
 بهداشتى تهران

سازمان توسعه برق ایران

لیست
مشتریان / 11

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



شرکت حمل و نقل ریلى رجا

اداره کل ثبت اسناد و امالك
 استان قم

eufour pars شرکت

لیست
مشتریان / 12

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



لیست
مشتریان / 13

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات

پروژه هاى در دست اجرا  سال 1395

* سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى

* طراحى و اجراى بخش اکتیو مرکز داده
* طراحى و اجراى امنیت شبکه مرکز داده
* طراحى تجهیزات ذخیره سازى مرکز داده
* طراحى و اجراى زیرساخت پسیو مرکز داده
* انتقال و جابجایى تجهیزات مرکز داده قدیمى

* بیمه مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران

نظارت بر اجرا و پیاده سازى تجهیزات فعال
مرکز داده

* شرکت آب و فاضالب استان تهران
خدمات پشتیبانى، نگهدارى و توسعه شبکه

رایانه اى

* شرکت مادر تخصصى تولید نیروى 
حرارتى

پشتیبانى تجهیزات سخت افزارى و نرم
افزارهاى کاربردى شبکه

* دانشگاه علوم پزشکى و خدمات
بهداشتى تهران

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رى
نگهدارى و پشتیبانى سخت افزارى، نرم

افزارى و شبکه

* شرکت مادر تخصصى تولید نیروى 
حرارتى

بازنگرى شبکه و امنیت شبکه 



* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان هرمزگان

* طراحی، نصب و پیاده سازي مرکز داده

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
* طراحى، نصب و راه اندازى امنیت 

شبکه و ایجاد شبکه اختصاصى

 

 

 

 

  

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
* خدمات مشاوره تخصصى کارشناسى، 
شامل سیستم هاى نرم افزارى وتجهیزات 
رایانه اى وشبکه هاى ارتباطى در مجموعه 

ساختمان هاى حوزه مرکزى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و سطح شهر 

تهران

  

  

  

  
* سازمان بیمه سالمت ایران
*  طراحى و راه اندازى شبکه

ساختمان ستاد

لیست
مشتریان / 14

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



همراهان ما در سال 1395

  

  

  

* بانک سینا

  

  

  

  

  

* شرکت مادر تخصصی
تولید نیروي برق حرارتی

 

 

 

 

  

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 

* گمرك جمهوري اسالمی ایران

 

 

 

  

 

*  اداره کل کتابخانه هاي استان قم

* بانک کشاورزي

* همراه اول

* شرکت مادر تخصصی فرودگاه هاي 
کشور

لیست
مشتریان / 15

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



* شرکت هواپیمایی کیش

* سازمان بیمه سالمت ایران

* سازمان پزشکی قانونی استان 
خراسان جنوبی

  

  

* شرکت حمل و نقل ریلى پارسیان

* ثبت اسناد و امالك استان 
هرمزگان

* ثبت اسناد و امالك استان سمنان

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان خراسان جنوبى

لیست
مشتریان / 16

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان خوزستان

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان اردبیل

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان خراسان شمالی

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان گلستان

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان البرز

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان لرستان

لیست
مشتریان / 17

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات



* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان کرمانشاه

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان کرمان

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان کهگیلویه و بویر احمد

* اداره کل حمل و نقل جاده اى
استان قم

لیست
مشتریان / 18

رزومه شرکت طرح و اندیشه بلوکات


