چکیده ای از رزومه کاری شرکت ایده پردازان اکتیو
1ـ اداره کل سازمان پایانه های استان اصفهان | 1ـ1ـ زیر مجموعه پایانه های حمل و نقل
 ترمینال صفه
 ترمینال جی (جوان سیر)
 ترمینال جنوب ایران(قشم)
 شرکت حمل و نقل کاال ( ساالر بار سپاهان )

 ترمینال زرین شهر
 ترمینال زاینده رود
 ترمینال کاوه
 ترمینال کاشان

2ـ ارگان های دولتی

نیروی انتظامی اصفهان
سپاه صاحب الزمان
مترو منطقه اصفهان
پست بانک اصفهان
بازار مرکزی طالی اصفهان
صنایع الکترواپتیک صاایران
 شرکت فنی و مهندسی فوالد پایا
دانشکده علوم پزشکی اصفهان
خوابگاه های کوثر  ،سیدالشهدا  ،کرمانی  ،میالد و ...

3ـ شرکت های خصوصی

شرکت سرمد شمیم سپاهان
مطب زیبایی
گروه مهندسی ما میتوانیم
مجتمع  421واحدی ولیعصر
دبیرستان دخترانه فضیلی
فروشگاه کرمانی
تاالر ستاره
پخش گوشت اصفهان
کشتارگاه اصفهان
کارخانه صنعتی ترمینال ارگ
مجتمع باتری سازی اسپادانا

دفاتر زیارتی و سیاحتی
هتل کوثر
شرکت صابران کوثرصفاهان
مجتمع پزشکی بهار
دبیرستان دخترانه خرم
کاران گستر روشان
کارگاه طال سازی ادهم
شهرک صنعتی رازی
شرکت صنعتی دولت آباد
شرکت سفیر دارو بهداشت
شرکت دقیق ارتباط هوشمند

 ترمینال نجف آباد
 ترمینال خمینی شهر
 ترمینال شاهین شهر
 باربری ها اصفهان (باربری نادری )
اداره ی کل سازمان حمل و نقل
همکاری با آموزش و پرورش استان اصفهان
همکاری با شرکت های مخابرات اصفهان
 صنایع مهام
 بیمارستان شهید صدوقی
شهرک صنعتی جی
کارخانه تولیدی تحقیقاتی مبارز
شهرک صنعتی دولت آباد
سنگبری روح اللهی
کارخانه سریر صنعت امیر
کارخانه اصفهان پک
شرکت آسان پوشش اصفهان
شهرک سروش کارخانه ماست و دوغ لبان
شهرک صنعتی زیار (کارخانه شیر سویای اصفهان )
 مجتمع خازن سازی اصفهان (سپاهان خازن)
همکاری با گروه نرم افزاری پدیده

 همکاری با شرکت های مخابرات (اصفهان -بروجن – نطنز – غامیشلو)
 همکاری با شرکت های حفاظتی (مدار بسته)جهت تاّمین  upsو باتری

 -4همکاری با شرکت های آسانسور جهت تاّمین  UPSو باتری
آسانسور فراز البرز صفاهان
آسانسور السا
آسانسور برج فردوس اسپادانا

آسانسور آسا تک
آسانسور کاسپین آسا سپاهان
آسانبر آسان صعود نقش جهان

آسانسور ارگ
آسانسور کهکشان روی سپاهان
آسانسورآسمان فراز چهلستون

 -5سایراستان ها و شهرستان های اطراف
کلینیک فوالدشهر

 زرین شهر

مجتمع های دندانپزشکی

 نجف آباد

ریسندگی بافندگی

کشتارگاه

مجتمع پزشکی پارس

ترمینال شاهین شهر و شرکت های مسافربری وابسته

کارخانه گلرنگ فرش

کلینیک دندانپزشکی پارس
و...

 شاهین شهر

و...

 کاشان

ترمینال کاشان و شرکت های مسافربری وابسته

ترمینال خمینی شهر -وطن -ایران

و...

 خمینی شهر
 استان فارس

شرکت نفت

بازار طال ناپیوسته

پروژه های مسکونی

جایگاه بهمن

جایگاه تمدن

جایگاه بغداد

