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Kitro pa rs E ngine e ring
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P e tro Ta jhiz Arfa a C ompa ny
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P E TR O NO BLE
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R O ZC UP
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S a fe e ra n F onoom Ime ni C o.Ltd.
S a ma Micro
S ANAT P AR D AZ S E P E HR
S a niya r Industry S upply C o.
S a ria k Inte grity S olution
S a ya S yste m C o.
S chne ide r E le ctric
S E AL G O S TAR S ALAR AN C O
S e a La nd E ngine e ring & We ll S e rvice s
S NA C o. (S oruosh Niroo Afza C o.)
S ore n Me cha tronic
S P D e lta
Ta hiye Abza r Ira n
Ta je ra n Te ja ra t
Ta ksa Niroo Ke rma n
Ta rna ma e Ta la e i
Te ja ra t D a na pa ye h
The Linde G roup - Ira n Bra nch
TO S E E H S ANAT MAR U N S AY AL C O
TTC
Turbo G roup
V a zinta kvinC o.
V oge lsa ng P a rsia n P .J .S .C o
Y e kta Abza r D a ghighe Toka (Toka Instrume nts )

Z IS T AND IS H P IS HAG M Ltd.
اپیل
اتصاالت صنعتی پارت نیرو
احداث قدرت نیرو
اراپاد صنعت آریانا
ارکان صنعت پایدار
اروند آذین آریان
اسپاک
اسکان داده ها
اسوه
افرنگ پدیده هنر
اکسیرصنعت اسیا
الکتروسیستم آروین
الویر
امین تجارت کسری
انجمن شرکتهای مهندسی وساخت صنایع نفت ونیرو
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین پلیمر و شیمی
اندیشه توربین پارسه
ایتوک رایان صنعت
ایده ورزان سیستم
ایران تابلو
ایرانیان هیبرید
ایمن سهند آریا
ایمن کاران
ایمنی صنعتی کاوه
آترین صنعت آریا
آتش پاد پارس
آتش مهار ایمن پارس
آتیه سازان دانش رایان صنعت
آذر انرژی تبریز
آذرپادنگار
آذین پلیمر مهر
آرامیس جهاندبد
آردین صنعت پایدار

آرشه کار
آرمان الکتریک نور گستر
آرنگ شیمی قزوین
آریا
آریا فناوران سیستم ماد (آفام)
آریان درین ماد
آرین کلید پارس
آرین گاز نامدار
آریو انرژی وندا
آزمایشگاه های پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی ایران
آزمون سنجش ابزار (آسا)
آزمون های غیر مخرب فالت پارس
آسا پیشه پارسیان
آسیا تابلو
آفتاب طالیی آرتا ایرانیان
آگراداد توس پارسیان در
بادران
بازرگانی گودرزی
بازرگانی تقی زاده گان
بازرگانی مقدسی
بازرگانی و صنعت یکنیکان
بانک رفاه کارگران
بانک ملت
باوند شیمی
برش کوه سپاهان
برق افشان سپاهان
برنا راه مهر
به فرآوران نوین آریا سرمد
بهبود روان سازان میهن
بهینه سازان سامان گستر دانش
بهینه سازان سوشیانت
بیرو وریتاس
بیمه ایران نمایندگی کد 6891
بین المللی بازرسی کاالی تجاری
بین المللی سفیدتدبیرکاران انرژی
بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

پارس فلکسور خیام
پارس نیکل
پارسان گاز اصفهان
پارسیان اوستام
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پارک علم وفناوری فارس
پاالیش قیر ساتراپ جم
پاالیش گستر پالیز
پاالیش نفت بندرعباس
پاالیه سازان فرایند توس
پاالیه گستر سیمرغ ایرانیان
پالنده صاف
پایا پیشرو ماشین
پایا پیشروماشین
پایا هوشمند مبنا
پایش گستران پیشروd
پترو آرسس فیدار
پترو آلتون زرین تکین
پترو بهره بردار فاتح
پترو پژوهان پرسیس
پترو تامین فهم
پترو تجهیز استیل اروند
پترو سورین آراد
پترو صنعت هرمس
پترو نو بالرک فرادید (پترونوبل)
پتروصنعت پارسیان خزر
پتروعایق پارسیان
پتروکوشش جم
پرتو تماس نوین
پرسا شیمی اکسیر
پرشین ریس (پارسیان سرعت کوشک)
پرشین گلف اویشن سرویسز کیش
پرگاس ابزار دقیق
پژوهش و مهندسی ابوریحان
پشتیبانی صنایع
پودرافشان

پویا انرژی شادان مهد ارم
پویش ابزار دقیق آریا
پویش تدبیر کرانه(فیزتک)
پیچ مهره سازان صنعتی
پیشرفت فناوری پرواز امروز
پیشرو صنعت سناباد
پیشگام صنعت امین ( پصاکو )
پیشگامان
پیشگامان لوله سازی آریا
تابان امداد ونجات
تابش پرداز پگاه
تاجران تجارت
تارنمای طالیی
تامین تابلو اشتهارد
تامین سرمایه بانک ملت
تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تپکو ( تراشه پرداز پویا )
تجارت نمای اکسین
تجهیز اشعه پایا
تجهیزات صنعتی الین اریکه
تجهیزات صنعتی شویا پارس
تجهیزات فرا صنعت آرمان
تدابیر صنعتی وینا
تقطیران کاشان
تکنوانرژی سپهر کیش (تسکو)
تکین تابلو لیان
تندیس اعتماد پایدار
تنش زدا صنعت
توربو اسفالت راهبران
توسعه سازه های دریایی تسدید
توسعه صنایع فراز کمپرسور
توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان ( سهامی خاص ) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (
ID
توسعه فناوری و ساخت توربوسیل
توسعه و مهندسی پتروزالل خاورمیانه
توف نورد ایران

تولیدی بهران فیلتر
تولیدی قالبسازان ستاک اصفهان
تولیدی و صنعتی هواساز
جابر ازنق شیمی
جهان فرز
جواهر قطعه شرق
جوش وبرش رادسازه الکتریک
چاپگران فلز نوین ایرانیان
چترا طلیعه صنعت
حافظ شیمی الموت
خرد کیا دانا( با مسئولیت محدود)
د پروکیور یوروپ لیمیتد
دانشگاه صنعت نفت
درود الکترونیک رز
دریا سازگان خاورمیانه
دژپاد
دوین ماشین
ذوفن
رابین مرکب کوشا
راد شیمی ایساتیس
رادپایاتدبیر
راهبری و ماشین االت صنعتی اصالن پرتو
راههای طالیی البرز
رایمند راد صنعت
رفیق ابزار پارس
رکسان پارسیان
رهاورد انرژی
رهپویان هوشمند دنا
رهروان صنعت و انرژی آسیا
روانساز آرین جم
روز افزون
روشنا فن آوری الف
ریخته گری دقیق پارس
ریخته گری دقیق صنعت گستر
ساتارکو کیش
ساختار انرژی ژرف

سام تدبیر آینده
سامان محیط آزما
سان پالستیک
سپاهان ابزار پویا
سپاهان پلیمر
سپریشن سولوشن پارس
سپهر دانش پویا
ستاره صنعت توس
سرمایه گذاری پارس پترولیوم
سروش صنعت کیمیا
سنان شیمی تابان
سنجشگران میزان ابزار
سنگین کار صنعت
سهامی خاص
سهندپوالد
سورین
سیلند اینجینیرینگ اند ولسرویسز آسیا کیش
شانا پاالیش موفقین
شرکت بازرسی فنی ایرانیان
شرکت رایان پترو آزمون
شرکت مهندسی قدس نیرو
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
شرکت اتصاالت و شیر االت صنعتی معین تهران
شرکت اس جی اس ایران لیمیتد
شرکت الست الکترونیک پویا
شرکت ایران شیر (سهامی خاص)
شرکت آترین رادمهر
شرکت آتش پاد سازه ایرانیان
شرکت آرتنوس آریا
شرکت آروین تبریز
شرکت آریا راهبرد انرژی
شرکت آریا شیمی سلفچگان
شرکت آساگروپ اصفهان
شرکت آلتون سازان امین
شرکت آلیاژهای نسوز منوآر اخگر
شرکت آوای سالمت صبا

شرکت باتیس پوشش
شرکت بازرگانی روغنکار ناظم
شرکت بهبود سامانه های دانش افزار (بهساد)
شرکت بهسان کار شیمی
شرکت بین المللی پارس طب نوین
شرکت پارسیان سازه ایرانیان مبین
شرکت پاالیش نفت تهران
شرکت پاالیش نفت الوان
شرکت پتروفن آوران آپادانا
شرکت پشم شیشه ایران
شرکت پویاکاران بادین
شرکت پویاگران صنعت هزاره سوم
شرکت پویان قطعه خوزستان
شرکت پویش صنعت اریا
شرکت پویندگان صنعت آریا
شرکت پیمان خطوط شرق ()PKS
شرکت تامین کاالی توربین ماشین خاورمیانه
شرکت تجارت ایمنی نگین رازی (فروشگاه کپسول)
شرکت تجهیز اشعه پایا
شرکت تجهیزات نفت گداختار جم
شرکت تحقیقات الکترونیک فطروسی
شرکت توان صنعت مبین
شرکت تولیدی صنعت قیرپارسیان انرژی
شرکت خدمات فنی و مهندسی نصر مبتکران
شرکت خزر مهندسی آسیا
شرکت دانش بنیان فرآیند ارقام پرداز
شرکت دی دی دی سی ایران کیش
شرکت رنگ کانسای ایرانیان
شرکت روبوفام
شرکت روغن موتور توان ساز
شرکت سخت افزار سازان رسام
شرکت سیال گستر پاالیش نوین
شرکت شایراد صنعت
شرکت صافات انرژی یزد
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
شرکت صنایع ریخته گری صدرا ذوب پارس

شرکت صنعتگران آریاسپهرکیهان
شرکت صنعتی و خدمات مهندسی ایران
شرکت طرح و صنعت پیشگامان آویژه
شرکت طنین توسعه پارس
شرکت فراتوسعه دانیال
شرکت فراصنعت سپاهان
شرکت فن آوران اطلس انرژی
شرکت فنی مهندسی پارسا کامپوزیت ایرانیان
شرکت فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت
شرکت کابل افشان اردستان
شرکت کهان تاک پارت
شرکت کیا الکترود
شرکت لوله سازی ماهشهر
شرکت لوله و تجهیزات سدید
شرکت ماشین سازان البرز صنعت کاشان
شرکت متین قطعه آسیا
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی حفاری ایران
شرکت مهد الستیک توس
شرکت مهر آروین تجارت ( گروه پارسیان تکنولوژی )
شرکت مهرآزاد (سهامی خاص)
شرکت مهندسی ایده پردازان شریف
شرکت مهندسی بازرگانی رستا فرآیند سپنتا
شرکت مهندسی پترواکسین دانا
شرکت مهندسی پژوهشی امواج آبی
شرکت مهندسی حفارچاه جنوب
شرکت مهندسی سامان رهاورد
شرکت مهندسی سداد صنعت اصفهان
شرکت مهندسی طلوع
شرکت مهندسی طلوع ایده پردیس
شرکت مهندسی فرازپویان آراد
شرکت مهندسی مشاور پیشرو مدیریت پیران ()PMPiran
شرکت مهندسی و توسعه تجهیزات پایوران پارسیان
شرکت مهندسی و صنعتی اوج باالبر
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شرکت نفیس انرژی کاال
شرکت نماتک ایرانیان
شرکت هواتجهیزآتیه
شرکت یکتا صنعت ناجی
شمیم باران اسپادانا
شهاب گستر
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شیمیایی بتن پاس
صنایع الکترونیک صناتف آریا
صنایع شیمیایی رایکا پژوهش
صنایع فراتوسعه کیاسا
صنایع الکترونیک زعیم
صنایع الکترونیک شیراز (صاشیراز)
صنایع الکترونیک فاران
صنایع برودتی ملکی (سرماسل)
صنایع بسپاران آالشت
صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز
صنایع شیمیایی سبز پارسیان
صنایع گسترش خدمات ایمن فراز خزر
صنایع ماشین سازی پایا برش برش ویژن
صنایع مهندسی و تولیدی هوا سامان البرز
صنعتی پایافرس
صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش
صنعتی رایا کنترل نیرو
صنعتی و قالبسازی اسپارک ماشین تول-گروه کارخانجات فتح ایران
طرح نگاشت
عمران سازان مهاب
فاراتک
فاران تابلو البرز
فدراسیون صنعت نفت ایران
فراپتروسازان انرژی
فراز صنعت عایق اسپادانا
فرازمدل
فراسنجش افزار پردیس
فرآورده های دنیای نسوز
فرنیکان

فلزاب
فن آفرینان پمپ سپاهان
فن آور انرژی راسپینا
فن و ابتکار برتر آریانا
فناوران راهبردی آتی(فاراتک)
فناوران نفت ابزار نقش جهان
فناوری پند کاسپین
فنی مهندسی توربین پرتو پارت
فنی و ساختمانی تهران جنوب
فوالد برنز شمالغرب
فوالد جهان مهر
فیلتر گستر فراز
کابل البرز
کابل البرز(سهامی عام)
کابل الماس خاورمیانه
کارا ماشین آرنا
کارافن پرداز مبتکر مانا
کارخانه مدرس
کامکار کاال کیش
کاوش پسند نوین
کاوش جوش
کرمان تابلو
کنترل توزین پند
کنکاش نفت
کیان تجهیز انرژی آرتا
کیپا (سهامی خاص)
کیسون
کیش اسپارک
کیمیا پژوهان صنعت سبز
کیمیا کاالی اطلس
کیهانه کاوش آمود
گاما پرتو سهند
گروه آریا صنعت سلیم
گروه بین المللی طرح و ساخت پرسا
گروه صنعتی اسوه ایران
گروه صنعتی بهمن گسترش کیان

گروه صنعتی پارت الستیک
گروه صنعتی تسا
گروه صنعتی رسم آرا
گروه صنعتی ستکو
گروه صنعتی فوالدکاران جم
گروه صنعتی و بازرگانی مهدی بخشنده
گروه فن آوران صنایع داتیس
گروه مهندسین آگراپادپایار
گوهر پاالیه ایرانیان
گیاه چسب کیش
الستیک سازی شکیب صنعت سپاهان
لوتوس افزار پارسه پاد
لوله های دقیق کاوه
ماشین ابرار مکث
ماشین ابزار مکث
ماشین رودپارس اراک
ماشین سازی همپای فوالد
ماشین صنعت مهام آریا
مانا پوش پارس
ماهنامه بین المللی نفت ،گاز و انرژی
ماهنامه تاسیسات برق ساختمان
ماهنامه چشم انداز نفت
ماهنامه صنعت و تولید
ماهنامه نفت گاز انرژی
ماهنامه نیاز دریا
مبلمان اداری لیوتاب
مبین آب تجهسز راد
مجتمع اداری و تجاری نگین رازی
مجتمع برق و الکترونیک توان آزمایان
مجله مواد شیمیایی
محرک سازان دنا
مدیریت پروژه های توربین ارکان ایرانیان
مرکز صنایع تولید شیشه آالت و تجهیزات آزمایشگاهی پیرکس فن
مشاور سرمایه گذاری معیار
مشاوران انرژی تهران
منوپمپ آرمان

مهارشالوده
مهبد ترابر
مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر
مهندسی ابزار دقیق سپهر کنترل
مهندسی انرژی و صنایع معدنی اسپینل سازه
مهندسی اوگاپرواس
مهندسی تولیدی صنعتی سبالن بخار پویا
مهندسی دانش فنی اٌتک
مهندسی زرین سامانه شرق
مهندسی لوید تهران
مهندسی نوین برنز اسکندری
مهندسی و بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد
مهندسی و ساختمان تنوتاس تابان
مهندسین سامان تهویه ایرانیان
مهندسین مشاور باران خاک و پی
مهندسین مشاور پویانه صنعت گستر
موسسه آریا راهبرد رسانه آینده
موسسه آموزش عالی آزاد نگاره (خانه مهندسی شیمی و نفت ایران)
میراث یار اصالت هنر ایرانیان
نجم پترو اُیل
نشریه خطوط لوله نفت و گاز
نشریه نگهداری و تعمیرات در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
نکا نوین
نگار تجهیز عرشیا
نگین تجارت فردای کیش
نوانذیش صنعت اسپادانا
نوآوران زیست بنیان آویسا
نورسا گسترنوین
نوید رنگ پدرام
نیرو تهویه البرز
نیکان نسوز جی
هارمونی زنجان
هامون مبدل
هانیاگ
هرمس پیشرو آسیا
همکار تامین یدک

هواسازان دماوند
وداد پایدار
ورزایران
ویراکیان راشا
ویستارایانه نیکان
یاسین پترو پاسارگاد
یاشا ماشین

