
وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف
33814084ArtaFoladSanat@yahoo.comسیستمهاي مدیریت  و بهبود کیفیتاردبیلکارگاه تنظیم اظهار نامه مالیاتی1
33260963INFO@ISTI-IRAN.comسیستمهاي مدیریت  و بهبود کیفیتاردبیلآشنایی با سیستم بخار2
33613258INFO@Soutmachine.comماشین آالت و تجهیزاتاردبیلشرکت آرتا فوالد صنعت3
33250536Tarhyar@gmail.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتاردبیلشرکت آرمان تفکر تعالی صنایع4
33741847Jahanshir_2010@yahoo.comماشین سازي و تجهیزاتاردبیلشرکت  سوت ماشین5
33600258Airpsa@yahoo.comماشین آالت و دستگاه هاي برقیاردبیلشرکت موسسه تحقیقات و خدمات صنعتی طرح یار6
33632700Xagross@Live.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتاردبیلشرکت شرکت طرح جهانی بناي صنعت اردبیل7
33619875BSSM_CO@yahoo.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتاردبیلشرکت فنی و مهندسی پژوهشگران صنعت آسیا8
33619875Shirmachine@yahoo.comمحصوالت غذایی و آشامیدنیاردبیلشرکت مشاوره و توسعه کار آفرینی زاگرس خلخال9

33254332INFO@yash,.irسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتاردبیلشرکت بهبود سیستم صنعت و معدن10

33843387Ramin_electronic@yahoo.comماشین آالت و دستگاه هاي برقیاردبیلشرکت شیر ماشین سبالن11

33714441Poyaniro2009@gmail.comصنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیاردبیلشرکت اندیشه گستران یشم12
33512665tarazab8957@gmail.comزمین شناسی اکتشافات معدنی و آب و فاضالباردبیلشرکت نیرو سازان سبالن13
33233107info@visc.irخدمات فنی و مهندسی کامپیوتراردبیلشرکت نیرو صنعت اردبیل14
33444372tadbirgostar88@gmail.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتاردبیلشرکت تراز آب اردبیل15

33814084behzadfarzaneh8.bf@gmail.comصنایع غذایی و داروییاردبیلشرکت ارکان سامه اردبیل16

33260963ArtaFoladSanat@yahoo.comسیستمهاي مدیریت  و بهبود کیفیتاردبیلتدبیرگستران توسعه اردبیل17
33613258INFO@ISTI-IRAN.comسیستمهاي مدیریت  و بهبود کیفیتاردبیلآرشان نگین تغذیه سهند18
3871512زیست محیطی آب وفاضالب وفیلتراساصفهانپودر افشان - شرکت19
6632981سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهانارتباط و اطالع رسانی فرابرد شبکه-شرکت20
مهندسی مواد وفرآیندهاي تولیداصفهانمهرپردازان محیط زیست ثمین21
صنایع نفت گاز پتروشیمیاصفهانپویا صنعت مشاور اسپادان22
2333246مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهاننصبان - شرکت23
 6514474صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهانمهندسین مشاور بین المللی فنی بصیر انرژي-شرکت24

2349337صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتوماسیوناصفهانآریا کیفیت پارس-شرکت25
03112658311-14خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیاصفهانفن آوري پایا مواد-شرکت26
03132685689-03132685689ماشین سازي و تجهیزاتاصفهانتوسعه و بهبود مدیریت پروژه سپاهان27
03136619030-03136636947برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهانراداندیش محور جاوید28
3132677615صنایع غذایی و داروئیاصفهانمهندسی نوید کیفیت اسپادانا29

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی
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سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان طب تجهیز پایا30
خدمات مهندسی ماشین االت وتجهیزاتاصفهان محمدرضا سهل آبادي31
خدمات مهندسیاستخراج نفت خام وگازطبیعی اصفهان آزمون گستر اسپادان32
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان بین المللی هیواي بیستون33
6672276تجهیزات راه و ساختماناصفهان فنی مهندسی ایرمان تک سپاهان-شرکت34
خدمات مهندسی موادومحصوالت شیمیاییاصفهان تحقیقات وتوسعه تکنولوژي پژوهنده فوالد-شرکت35
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان پژوفن اسپاهان – شرکت36
3116612806صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی پایدار ساخت آپادانا-شرکت37
6626462صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان شرکت مهندسی بین المللی طرح گستراصفهان-38
3123484520صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان فکور مغناطیس اسپادانا-شرکت39
3872255274صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی پیشرو کنترل سپاهان-شرکت40
6262374صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان دهقان حسین آبادي-خسرو41
325836588سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان فنی و مهندسی شاخص گستر صنعت سپاهان-شرکت42
7750041-7750049ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان مهندسی فرا طرح نوین مهرگان پیشتاز-شرکت43
3386007صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتوماسیوناصفهان پردیسان فناوران نیرو-شرکت44
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان طراحی و مهندسی بین المللی تکادو - شرکت45
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان نواوران مدبر صنعت46
صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فنی و مهندسی برق آراء-شرکت47
2230751صنایع برق-الکترونیک-کنترل-اتوماسیوناصفهان فرآیندتحقیق-شرکت48
2291791سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان موسسه جامع به رویان فردا-شرکت49
2351975برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان مهندسی جی طرح – شرکت50
 6662067برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان مهندسی کنترل سازان فرآیند-شرکت51

صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان ساخت صنایع فوالد سایا - شرکت52
صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتواصفهان آریانا تجهیز سپاهان-شرکت53
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان نوژان نیرو نوین ایرانیان-شرکت54
 31155773874مشاوره وتولید نرم افزاراصفهان بسیط تحقیق آسیا-شرکت55

3112229951خدمات مهندسی ابزارپزشکی -اپتیکی -دقیق وانواع ساعتاصفهان آبرون الکترونیک سپاهان-شرکت56
صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان پتروشیمی اصفهان - شرکت57
33775550صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان مهندسی ارتباطی پیام پرداز-شرکت58
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان بهراد - شرکت59
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3865355341صنایع ماشین آالت وتجهیزات راه و ساختماناصفهان فرا کوش سپاهان-شرکت60
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان سنجش گستر صنعت سپاهان61
6639194سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان سام پویان مدیریت اسپادانا-شرکت62
6412416صنایع فلزياصفهان فرا تحقیق سپاهان - شرکت63
صنایع برق الکترونبک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی روهینا - شرکت64
6257014سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان توسعه صنایع انرژي پیشگام-شرکت65
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان طراحی مهندسی فرا فن صنعت-شرکت66
22051403صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیوناصفهان اتوماسیون رعد خاورمیانه-شرکت67
تولید نرم افزاراصفهان رهیاب پروژه آریانا-شرکت68
6689552نرم افزاراصفهان سبز آشیان آپادانا-شرکت69
6673758صنایع نیروگاهی و تولید انرژياصفهان مهندسین هیدرو پارس سپاهان-شرکت70
صنایع فلزیحرارتی و برودتیاصفهان کیمیاگران سرزمین رایانه-شرکت71
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان الکترو میزان اندیشه-شرکت72
زمین شناسی . اکتشافات معدنیاصفهان گل نور73
3359473صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فنی مهندسی رسا صنعت جامع-شرکت74
2677458زمین شناسی و اکتشافات معدنیاصفهان گروه مهندسین صنایع به آفرید اصفهان-شرکت75
5246879سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان بینا آزما سپاهان-شرکت76
6613267صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان ارکان مهندسی بازار آراد-شرکت77
صنعت نرم افزاراصفهان آزمونه فوالد - شرکت78
6637206ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تدبیرساز سپاهان-شرکت79
 09131111636مهندسی مواد و فرآیندهاي تولیداصفهان سنجش افزار سپاهان - شرکت80

شکل دادن فلزاتاصفهان موسسه مطالعات صادرات وبازاریابی خاورمیانه81
5284321ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان خبازیان اصفهانی-شهرام82
6616010صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فناوري اطالعات نسل آینده پویا-شرکت83
6621343صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان عامر گستر صنعت-شرکت84
ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان پایا سیلتک اسپادانا85
صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان فوالد مبارکه مهر جی86
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان بهینه طراح اسپادان87
6627157صنعت نرم افزاراصفهان مهر گستر ادیب-شرکت88
زمین شناسی و اکتشافات معدنیاصفهان مهندسی ساخت وتوسعه ومدیریت صنایع توکا-89



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

صنایع برق-الکترونیک-کنترل-اتوماصفهان مهندسی بهینه فراز کیان90
2364684سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان پژوهنده نیرو-شرکت91
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان خدمات علمی صنعتی ایرانیان - شرکت92
3116278007صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان مهندسی آسیا کامپیوتر-شرکت93
3114424749صنعت نرم افزاراصفهان سپاهان مهر آزمون-شرکت94
زمین شناسی و اکتشافات معدنیاصفهان مهندسی اسپادان کهربا-شرکت95
3112211358صنایع نفت-گاز-پتروشیمیاصفهان اینفوسل ایران - شرکت96
4410426خدمات مهندسی کامپیوتروفعالیتهاي مربوط اصفهان مهندسی تحقیقات بسپاربهینه اصفهان - شرکت97
6204331سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتاصفهان مهندسی کامپیوتر یکان-شرکت98
مهندسی موادوفرایندهاي تولیداصفهان زمین راد سپاهان-شرکت99
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان رویان مبدل -شرکت100
تولید نرم افزاراصفهان مهندسی پردیسان رایانه سیستم-شرکت101
صنایع فلزياصفهان پردازش سامانه فربود102
2355725سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان پژهان گستر سپاهان-شرکت103
 2659080سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان تراشه پویشگر سپاهان - شرکت104

3126472270مهندسی مواد وفرایندهاي تولیداصفهان بامداد زنده رود-شرکت105
صنعت نرم افزاراصفهان پدید آوران صنعت اسپادان-شرکت106
صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تعاونی مهرپویان کهکشان رایانه107
3112659887خدمات مهندسی ابزارپزشکی -اپتیکی -دقیق وانواع ساعتاصفهان خدمات مهندسی زاینده پاالب - شرکت108
صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتوماسیوناصفهان آفرینش تدبیر-شرکت109
3872858164سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان آذرجم اسپادان-شرکت110
3113871874صنایع برق الکترونیک کنترل واتوماسیوناصفهان مرکزپژوهش ومهندسی سطح ایران - شرکت111
6266155صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان بین المللی انفورماتیک سیستم آوران - شرکت112
36662185صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان پترو رهان پمپ-شرکت113
3116254311خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان فاراد رایانه پرداز - شرکت114
6634888صنایع برق الکترونیک کنترل واتوماسیوناصفهان مهندسی بهپژوه- شرکت115
6671611سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان بهینه سازان بازار ایرانیان-شرکت116
6246492تولید نرم افزاراصفهان مهندسی آذرخش نیروي سپاهان-شرکت117
6614507صنایع برق-الکترونیک-کنترل و اتوماسیوناصفهان فرانکو اسپادان-شرکت118
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان مهندسی مرآت پوالد-شرکت119
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36630091مهندسی مواد وفرآیندهاي تولیداصفهان پیشگامان رابین اصفهان-شرکت120
6627832خدمات مهندسی موادوفراوردهاي تولیداصفهان متد الکترونیک سپاهان - شرکت121
32240392صنایع برق والکترونیک کنترل واتوماسیوناصفهان صنعت تدبیر اسپادانا-شرکت122
3212216561خدمات مهندسی ماشین االت وتجهیزاتاصفهان داده نگار پیشرو-شرکت123
2230714صنایع زیست محیطی آب وفاضالب وفیلتراسیوناصفهان نواندیش صنعت اسپادانا - شرکت124
2-3801041صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فن گستر پویا-شرکت125
7851114-5سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان 126
صنعت نرم افزاراصفهان مهندسی نوید نیرو سپاهان - شرکت127
3869217صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تیام پارسی پاسارگاد-شرکت128
 6511251صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان جامع کار سپاهان-شرکت129

3112755586مهندسی مواد و فرآیندهاي تولیداصفهان فراتجهیزسپاهان-شرکت130
6621030صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان تحقیقات زراعی و خدمات آزمایشگاهی - شرکت131
3342627333مهندسی مواد وفرآیندهاي تولیداصفهان علمی پژوهشی پژواك فناوران داده-موسسه132
6695661-5تولید نرم افزاراصفهان پیشتازان نوآوري درتوسعه-شرکت133
2364684صنایع نفت-گاز-پتروشیمیاصفهان پژوهنده نیرو-شرکت134
صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تعاونی طرح و تکامل میهن135
3113932054-5خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان پارسیان پویا پلیمر-شرکت136

3112646764خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان خدمات مشاوره طرح هاي صنعتی ایده آفرین ایرانیان-موسسه137

6276848صنایع نفت گاز پتروشیمیاصفهان فناوران اندیشه هاي همگام-شرکت138
6257039صنعت نفت گاز پتروشیمیاصفهان نیسا صنعت سپاهان-شرکت139
2361615صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان صفا نیکو سپاهان - شرکت140
3872571سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان فنی و مهندسی نوین پوشش قطعات نقش جهان-شرکت141
خدمات مهندسی ماشین االت وتجهیزاتاصفهان کاهیدوند - محمدرضا142
33932106خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان الوار پالست سپاهان-شرکت143
3112231744تولید نرم افزاراصفهان ناظران یکتا - شرکت144
6288352صنعت نرم افزاراصفهان آریا سپهر بهار-شرکت145
3112225831زیست محیطی آب وفاضالب وفیلتراسیوناصفهان مهندسی پیام آوران مدیریت نوین-شرکت146
33865355ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان پایا هیدرولیک جم-شرکت147
2228591صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان مهندسی تقارن سپاهان-شرکت148

مهندسی بین المللی فوالد تکنیک  - شرکت



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

6620620خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان فن آوران اطالعات هم سو-شرکت149
2610075سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان مشاوره سرامیک انرژي-شرکت150
2683811تولید نرم افزاراصفهان مهندسی پایا توان سپهر-شرکت151
6277078ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان مهندسی نص صنعت -شرکت152
صنایع برق-الکترونیک-کنترل - اتوماسیوناصفهان مهندسی کاوش نیرو سپاهان-شرکت153
صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان ایران هیرمند - شرکت154
صنایع غذایی و داروییاصفهان کهرباگستر- شرکت155
2203999صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتوماسیوناصفهان ارتباطات آرمان پایا-شرکت156
تولید نرم افزاراصفهان تامین ماشین آالت ساختمانی و نصب-شرکت157
3116640154صنایع برق   الکترونیک  ، کنترل و اتوماسیوناصفهان بین المللی مهندسی طرح توسعه آراد-شرکت158
3869516صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان مهندسی داده کاوان اورنج-شرکت159
6632724صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فنی مهندسی موج تحقیق سپاهان-شرکت160
سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتاصفهان کاوشگران صنعت سپاهان - شرکت161
9133650700ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان آینده سازان کهکشان نرم افزار-شرکت162
89783411-021 -33932085صنایع برق   الکترونیک  ، کنترل و اتوماسیوناصفهان نرم افزار و سخت افزار راه سبز چهلستون163
33932304صنایع برق   الکترونیک  ، کنترل و اتوماسیوناصفهان توسعه فناوري حکمت ایرانیان164
03136267165-03136287045مهندسی مواد و فرایندهاي تولیداصفهان بهینه آرا سپاهان165
32683718-32684701ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فنی مهندسی بهبود آرمان پارتاك166
33932131-33932176صنایع فلزي حرارتی و برودتیاصفهان فرا تحقیق سپاهان167
32216091صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان انرژي سپنتا168
89771401-021صنایع ماشین آالت و تجهیزات راه و ساختماناصفهان صنایع متالورژي مصمم اصفهان169
36295870-36254657سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان رایان تحلیل سپاهان170
صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی و تولیدي اصفهان دما - شرکت171
صنایع برق الکترونیک کنترل واتوماسیوناصفهان مهندسی فکور صنعت-شرکت172
3876669برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان مهندسی وساخت چکاد صنعت پیشرو-شرکت173
صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتوماسیوناصفهان هوپاد گستر صنعت174
2337016صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسین مشاور شاخص سازان نقش جهان-شرکت175
7734796صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان دانش پژوهان تحقیقات مدیریت ره آورد صباي ایرانیان176
3115723436سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان تولیدي و پیمانکاري تاسیسات برقی یم-شرکت177
2684714صنایع نفت گاز و پتروشیمیاصفهان صنعت پژوه سپاهان - شرکت178
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صنعت نرم افزاراصفهان طراحان صنعت پویان پارس179
2658311213صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان دیده پرداز صبا-شرکت180
6623144صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان بهراد نقش جهان-شرکت181
32659766صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان گروه ایمن ماشین اسپادانا-شرکت182
6261467صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فرا روش فرزانه - شرکت183
35703050خدمات مهندسی ماشین االت وتجهیزاتاصفهان مهندسی آزمون پرتو غرب-شرکت184
7763525صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی مشاور پیشرو سیستم نقش جهان-شرکت185
3343494نرم افزاراصفهان پویندگان صنعت تاسیسات-شرکت186
3112668145خدمات مهندسی محصوالت کانی غیرفلزي سیمان گچ آهک اصفهان نوژان نیرو نوین ایرانیان-شرکت187
6622239صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان صنعت سازان اسپادانا-شرکت188
3112257407صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیوناصفهان ندا صدر نقش جهان-شرکت189
3116696478تولید نرم افزاراصفهان مهندسی طنین صنعت همسو-شرکت190
2220050صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان میکرو کنترل اصفهان-شرکت191
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان توسعه دهندگان سیستم ابتکار192
صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان پژوهشهاي صنعتی معدنی و مهندسی نانو سرام ایرانیان193
33932206صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان کارا پاالیه-شرکت194
2684036خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیاصفهان مهندسی کاشفان نیل فام-شرکت195
صنعت نرم افزاراصفهان حساب سازان پارسیان-شرکت196
33872392صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان آریا پلیمر پیشگام-شرکت197
6289552صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان صنعتی تحقیقاتی اصفهان ایلیا-شرکت198
صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان مهندسی بهینه نیروي اسپادان-شرکت199
36281020سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان مجتمع صنایع قائم رضا-شرکت200
6662827صنعت نرم افزاراصفهان مهندسین مشاور همگام آزمون-شرکت201
6289646برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان فناوري اطالعات آرامین-شرکت202
ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان مهندسی فرا پلیمر آرمان اسپادانا-شرکت203
3112332868ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تکسا الکترونیک-شرکت204
3873155صنایع برق الکترونیک کنترل واتوماسیوناصفهان پویاپژوه پیشرو-شرکت205
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان فراگستر فن آوري اسپادانا-شرکت206
2622453صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی داده پردازان پویاي اصفهان-شرکت207
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان آرمان پویاي اصفهان208
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تولید نرم افزاراصفهان مبتکران یکتا صنعت209
خدمات مهندسی محصوالت کانی غیرفلزياصفهان مهندسی بازرگانی فراز بهینه پاسارگاد210
6252067-8صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان مهندسی شاخص کنترل اسپادان-شرکت211
252272سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان گروه فرانگر صنعت پارسیان-شرکت212
32252790صنایع نفت گاز و پتروشیمیاصفهان مهندسی سیستم هاي نوین سنجش-شرکت213
صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مشاوران صنعتی بهره ورساز- شرکت214
2659080صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان تراشه پویشگر سپاهان - شرکت215
صنایع نفت گاز وپتروشیمیاصفهان مهندسی طیف سپاهان - شرکت216
3800583صنایع برق الکترونیک وکنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی سداد صنعت اصفهان-شرکت217
صنایع برق-الکترونیک-کنترل واتواصفهان اصفهان توان - شرکت218
3212323432-4صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان فنی و مهندسی پترو ساخت چهلستون-شرکت219
3116643180صنایع برق الکترونیک کنترل واتوماسیوناصفهان مهندسین دانشمند اصفهان-شرکت220
6620611 صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان بهسازان صنایع خاورمیانه-شرکت221
2658380صنایع ماشین سازي وتجهیزاتاصفهان طراحی فرآیندهاي شیمیایی فراتک-شرکت222
6692397مشاوره وتولید نرم افزاراصفهان سپاهان توان گستر-شرکت223
6277379صنایع زیست محیطی آب وفاضالب وفیلتراسیوناصفهان مهندسی طرحهاي برقی اصفهان-شرکت224
32356031تولید نرم افزاراصفهان مانا قطعه اسپادان-شرکت225
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان مهندسی پیمان صنعت اسپادانا-شرکت226
3355232314صنایع فلزیحرارتی و برودتیاصفهان آبنوس سازه اسپهان-شرکت227
33871748سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان ارمغان فناوري قرن-شرکت228
2200200صنعت نرم افزاراصفهان چاووش رایانه سپاهان-شرکت229
2653874فیلتراسیون-زیست محیطیاصفهان مهندسی مشاور وتحقیقات بهین آب زنده رود-شرکت230
6619280صنایع نیروگاهی و تولید انرژياصفهان گروه داده ورز جویا-شرکت231
868105سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان رسول ماشین - شرکت232
7772120صنایع برق-الکترونیک-کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی طرح سیال اصفهان-شرکت233
4410426صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی تحقیقات بسپاربهینه اصفهان - شرکت234
3124225000خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیاصفهان داده گستر جم-شرکت235
6612014سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتاصفهان مهندسی فن گستر پلی اکریل-شرکت236
تولید نرم افزاراصفهان سامان انرژي اصفهان-شرکت237
3112351441صنعت نرم افزاراصفهان مهندسی مشاور بازرسی فنی ناظران-شرکت238

پردازش سامانه فربود-شرکت
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4415259خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان مهندسی بهبود مصرف انرژي سپاهان-شرکت239
7735360صنعت نرم افزاراصفهان مهندسی کیان کنترل آپادانا-شرکت240
2668827صنایع برق الکترونیک کنترل و اتوماسیوناصفهان مهندسی سازه و تونل آسیا-شرکت241
صنایع نفت-گاز-پتروشیمیاصفهان ماشین سازي آذربایجانی - شرکت242
2203999خدمات مهندسی مواد وفراورده هاي تولیداصفهان ارتباطات آرمان پایا-شرکت243
1-      03112736860مهندسی مواد وفرایند هاي تولیداصفهان مهندسی رایانه امین اصفهان-شرکت244
3335329صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تولیدي صنعتی مهیاران صنعت سپاهان-شرکت245
 33865355زمین شناسی و اکتشافات معدنیاصفهان سخت افزاري و نرم افزاري راه سبز چهلستون-شرکت246

2364684نرم افزاراصفهان پژوهنده نیرو-شرکت247
2334112ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان پارس پیوند دانا-شرکت248
37770330زمین شناسی و اکتشافات معدنیاصفهان پرتو نگاران یکتا-شرکت249
سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتاصفهان خدمات مهندسی پویش تکنولوژي پوالد-شرکت250
3872565سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتاصفهان حمل و نقل توکا-شرکت251
سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتاصفهان سنگواره نقش جهان-شرکت252
صنایع ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان سامانه ساز دلفین آپادانا253
31133454034صنایع شیمیایی و سلولزياصفهان بهینه سازان ماشینهاي دوار254
03132341515-03132441516ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان تیوا تجارت ماهان255
03145837834-03145837913شکل دادن فلزاتاصفهان معیار گستر صبا256
03133875243-03133875244ماشین سازي و تجهیزاتاصفهان پارسیان پیشرو صنعت پلیمر257
3132305921برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان فنی مهندسی بازرگانی راد آریا اسپادان258
313230521صنایع کشاورزياصفهان مهندسی فناوري ساخت فرجاد259
3132683817صنایع  کشاورزياصفهان پایا رسا الکترونیک260
03133872124-33872124برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان طعم و رنگ فریر261
3136279918برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان نیکو طرح سازان سپاهان262
صنایع شیمیاییاصفهان فناوري جلوه سازان پیشرو-شرکت263
32363085مهندسی مواد وفرایند هاي تولیداصفهان نواندیشان هوشمند سپاهان264
3195019905صنایع کشاورزياصفهان آریا داتیس پرور265
3136650688صنایع  کشاورزياصفهان شرکت ژیوان نیک رشد266
3132361020برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان ردیاب ایمن سپاهان267
31788548614برق والکترونیک وکنترل واتوماسیوناصفهان بهبود الکترونیک هیراد268
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3132649336صنایع شیمیاییاصفهان فرایند واژگان کار269
8433369754info@ramanpardaz.comایالمشرکت تعاونی 3660 رامان پرداز غرب270
Zahrar84@gmail.com-ایالمزهرا رنجبر271

8433384134Jamshidian.ceomanagement@yahooایالمکبریا ورنایان گیتی272
.com

-8432243827ایالمشرکت تانیش دیده بان غرب273
9183415374Amir545754@gmail.comایالمعلی حسین کرمی274
-.ایالممحمدحسین نجفی شعاع275
-8432247817ایالمرامین سلیمانی فر276
8433344960Raha_in@yahoo.comایالممریم مجیدي277
-.ایالمشرکت مدیریت بهسازان شایا اندیش278
-843334231ایالممهدي پورنعمت279
amir.dangah@yahoo.com.ایالمشرکت سان مبتکران غرب280
Mehdi.karimirad@ut.ac.ir.ایالمتوسعه صنعت بهرور آالمتو281
333351849pooya_hedayt@yahoo.comایالمپویا سامانه پارسیان282
-8433335823ایالمامکان صنعت بهروش283
Roabdi1360@gmail.com-ایالمپایش سیستم ایالم284
tahmasebi86@gmail.com-ایالمبهینه سازان برق و صنعت پارسیان285
35554884zistsamantabriz@yahoo.comصنایع شیمیاییآذربایجان شرقیزیست سامان تبریز286
34475146info@almasehsanj.comآذربایجان شرقیالماسه سنج287
حقیقی33829691صنایع فلزيآذربایجان شرقیسید مهرداد امیري288
حقیقی33377441آذربایجان شرقیجلیل عمرانی289
ندارد35230068صنایع کشاورزيآذربایجان شرقیکانه گرانیت آذربایجان290
34205373info@behabco.comآذربایجان شرقیبهاب تبریز291
35531848info@pfg-co.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیپژوهشگران فن گستر292
33378637info@partners.irکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیفناوري اطالعات همگامان293
حقیقی34458670سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیسیدمقصود جانفشان صوفیانی294
35543810info@matrisco.comآذربایجان شرقیماتریس نگین ارقام295
33373520info@npsnet.irصنایع فلزيآذربایجان شرقیندا پرداز صبا296
33363740e.azr@systemgroup.netآذربایجان شرقیهمکاران سیستم تبریز297
35261723info@manirco.comصنایع زیست محیطی ،اب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیمشاورین انفورماتیک نیرو( مانیر) 298
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ندارد34201006آذربایجان شرقیپلینار299
حقیقی34329023طراحی صنعتیآذربایجان شرقیعلیرضا تاج الدینی300
34476507arkanpoyesh@gmail.comآذربایجان شرقیارکان پویش اذر301
ندارد34790811صنایع کشاورزيآذربایجان شرقیفناوري اطالعات نگار اندیشان302
35535544Info@taalinegar.irصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیتعالی نگر303
ندارد35512904کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیجهاد تحقیقات سهند304
34782380Info@taymaz.coصنایع نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیابزار دقیق تایماز305
33310428e_ebrahimnezhad@yahoo.comآذربایجان شرقیلرزه ساخت ساواالن306
ندارد35537770صنایع فلزيآذربایجان شرقیمدیریت توسعه بهداشت صنعتی و طب307
91410980300zobeiri2000@yahoo.com( طراحی تجهیزات آشپزخانهآذربایجان شرقیسلیمان زبیري308
حقیقی33352611آذربایجان شرقیفرزاد علیزاده309
حقیقی34328740صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقییوسف دهقانی زاد310
ندارد33356908کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمهندسی پزشکی آذر ایاز311
ندارد33369061آذربایجان شرقیرخش کاوه آذر آبادگان312
32864752صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیارك بلبرینگ صنعت عتیق313
33292774dimas@mihanmail.irکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیطرح سازه دیماس314
ندارد34265069صنایع نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیرسانه گستر ارك315
ندارد34329023آذربایجان شرقیاردیبهشت صنعت آذر316
33352113info@bcn.irصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیشبکه ارتباطات بلوط317
34470255info@duman-co.irکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمهندسی دومان318
33363204info@isofarafan.irسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیفرافن طرح سهند319
حقیقی33354153آذربایجان شرقیشاهین خامنه اصل320
حقیقی35530421آذربایجان شرقیمسعود مسرت321
ندارد33293585صنایع نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیمهندسین مشاور فراز اب322
ندارد9144138657صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیکاریابی سهند323
حقیقی36554243کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقییعقوب تقی زاده324
34780061nfo@armankhodro.irصنایع شیمیاییآذربایجان شرقیارمان خودروي پیشگامان325
ندارد34763773آذربایجان شرقیسهند تبریز باخان326
35572989asmantavrizh.sme.irصنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیمهندسی و مشاوره آسمان تاوریژ327
ندارد363736370آذربایجان شرقیگروه نجاتی اناتا328
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33377337info@sabanet.irصنایع فلزيآذربایجان شرقیصبا نت329
35553378info@IMAPARDAZ.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیایما پرداز تبریز330
 36373873commercial@chlorpars.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیکلر پارس331
ندارد34477085صنایع استخراج وبهره برداريآذربایجان شرقیمشاوره آراد332
ندارد34458670آذربایجان شرقیسرمایه گذاري الماس جانفشان333
35230368صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیاب یاران سهند334
ندارد34475445کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیکاوش الکترونیک سهند335
37255965BirTech@BirTech.orgسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیبیرنگ سامانه انرِژي نوین336
ندارد34255247آذربایجان شرقیآذر پترو فرایند337
   9info{at}imiazar.ir-33379954صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیمدیریت صنعتی تام آذربایجان338
35258738http://www.meganir.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیموج گستر آفاق نیرو339
ندارد35262283صنایع فلزيآذربایجان شرقیجمع اندیشان تبریز340
ندارد34750042صنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیبین المللی نگار نصر341
ندارد35566275صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیفنی مهندسی فرازمان اندیش تبریز342
35572230کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیسپهر شیمی سبالن تبریز343
34265042صنایع غذایی وداروییآذربایجان شرقیسامان گستر344
9141162136KAR13452000@YAHOO.COMآذربایجان شرقیکمال الدین رحمانی345
34474959tkh@iran3dsys.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیبنیان مکاترونیک ایرانیان346
ندارد35410872کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیکاوشگران معادن آذربایجان347
35251447info[at]tashilgostar.comصنایع فلزيآذربایجان شرقیتسهیل گستر تبریز348
ندارد34797600صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیدایان تالش349
ندارد34762505کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمشاور فراز زمین ساخت350
               8imaindco@gmail.com-33376837زمین شناسی واکتشافات معدنیآذربایجان شرقیحدید پارالخ351
35553378anaco.office@gmail.comآذربایجان شرقیایما پرداز آذربایجان352
84info@azarsetaviz.com-33243682صنایع دریاییآذربایجان شرقیآناکو353
34777277info@opalmachine.comآذربایجان شرقیآذر ستاویز354
34210880nfo@faragamansanat.comنرم افزارآذربایجان شرقیاپال ماشین اور آسیا355
34472744p.vahedifar@yahoo.comآذربایجان شرقیفراگامان صنعت پایدار356
34420399info@danacomputer.comمشاوره وتولید نرم افزارآذربایجان شرقیثمین تبادل357
 3saeideh.borhan@gmail.com-34754650سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیدانا کامپیوتر358
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 35544284taghi.gheisari@gmail.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیسدید افزار359

 -  33366279segal azar <segalazar@gmail.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیسرمد تبریز360
segal azar <segalazar2@gmail.com 

35542757benamfard@gmail.comمشاوره وتولید نرم افزارآذربایجان شرقیسگال اذر361
 35513518mail@pooladse.comصنایع شیمیاییآذربایجان شرقیروحی و همکاران362
33332018hamvarsanat@yahoo.comآذربایجان شرقیمهندسین مشاور پوالد363

34420341صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیهموار صنعت تبریز364
poya parto tabriz 

<info@poyapartow.com- poya parto 
tabriz <info@pouyapartow.com 

34751401vahidmahin@yahoo.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیپویا پرتو تبریز365
34772860nfo@sps-co.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیمشاور  آذربایجان -منا366
7sonia.andish@gmail.com-34219081آذربایجان شرقیشیمی پژوهش صنعت367
 33368750azarmgclinic@gmail.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیفناوران پویش پژوه368
 34476237info@nfbs.co.irآذربایجان شرقیکلینیک مدیریت آذربایجان369
34245764sonia.andish@gmail.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقینوین فرایند بهره ور سبز370
33368750tarafdar@tabrizu.ac.irکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیسونیا اندیش - رحیم قربانعلی371
9143114450سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیمهردادطرفدارحق372
35249239استخراج وبهره برداريآذربایجان شرقیاکبرنظمی آذر- صمدغالمی چچکی373
9144025327smsadr2008@yahoo.comصنایع کشاورزيآذربایجان شرقیجواداشرفی فاضل--فرخ افتخاردوست374
9144137871آذربایجان شرقیسیدحسنعلی صدراالشرافی375
9141170184آذربایجان شرقیرسول شیري376
9149177980sabapalaye@gmail.comصنایع فلزيآذربایجان شرقیمهرعلی امجدي قره کوشن377
34420399s-zadkarim@yahoo.comآذربایجان شرقیسیروس واحدي فر_ کیوان نصرت خواه378
9144127395a.karimnjad@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیسیامک زاد کریم379
9144101420صنایع فلزيآذربایجان شرقیعلی کریم نژاد380
9144003376atabakyahyavi@yahoo.comآذربایجان شرقیحبیب رنجبر کوچه باغی381
9143141551ماشن سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیاتابک یحیوي382
9144101511vatanian@gmail.comآذربایجان شرقیسیامک یحیوي383
9143166398صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیمحمد رضا احمد پور و همکاران384
9144110299v.shahverdy@gmail.comآذربایجان شرقیآذرآب گسترتبریز385
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9143453393ramin.afrashteh@gmail.comصنایع فلزيآذربایجان شرقیوحیدبناشاهوردیه386
9144134493alibehmagham@gmail.comآذربایجان شرقیرامین افراشته387
9143150419aliheidari@gmail.comصنایع ماشین االت وتجهیزات راه وساختمانآذربایجان شرقیعلی بهمقام388
9123189416آذربایجان شرقیابوالفضل و علی حیدري389
32668630hasannoruzi@gmail.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیعلی حسینیان زکریا390
9141144857gorbani2008@aol.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیحسن نوروزي391
9144114239صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیعباس قربانی392
9144115951bahramsattari20@gmail.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیبابک وظیفه خواه393
9144019617سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیآسمان تاوریژ394
33308124mdokhantchi@azaruniv.comصنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیآذربایجان شرقیتوسعه سامانه هاي هوشمندپارس395
9143093041info@sinaafzartabriz.comآذربایجان شرقیمقصوددخانچی396
34462448farda_sanat@yahoo.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیمینا کنترل افزار تبریز397
9143140567e.ramzbari@yahoo.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیفرداصنعت شمالغرب398
9147635991azarankoreh@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیاسماعیل رمزباري399
3363891habibi@yahoo.com-0472آذربایجان شرقیمهندسی آذران کوره تبریز400
34454832صنایع برق والکترونیکآذربایجان شرقیعلی حبیبی401
9141168874ghazanfary@yahoo.comآذربایجان شرقیمقصود جانفشان صوفیانی402
9144124934آذربایجان شرقیسلمان غضنفري403
9144034232m-r-rahbari@yahoo.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیاصغراحسانی بافتانی404
34411147info@dmrg.bizکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمحمدرضا رهبري عصر405
34790811dvlab2003@yahoo.comصنایع ماشین آالت وتجهیزات معدنآذربایجان شرقینگاراندیشان406
33331328آذربایجان شرقیدانش پژوهان آزمون407
32806606صنایع ماشین آالت وتجهیزات معدنآذربایجان شرقینو آور اندیش آناج408
9121575440naderjafarzadeh@yahoo.comصنایع کانی غیرفلزيآذربایجان شرقیآرش مرادي409
33544875eng.beiglarzadeh@gmail.comمهندسی موادوفرایندهاي تولیدآذربایجان شرقینادرجعفرزاده410
9143192357m.sgaey@yahoo.comماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیامیربیگلرزاده411
9143025210آذربایجان شرقیمهدي آقائی فرید412
9143161462yasharnajari@gmail.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیمحمدرضاسنگیان413
9144041987صنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقییاشارنجاري قره داغی414
9394026002b-rasi@eatc.irبرق والکترونیکآذربایجان شرقیآریاپردازان شمالغرب415
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9143160914b-rasi@eatc.irآذربایجان شرقیبابک راثی416
9143160914rezamorady@yahoo.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیرویااسمعیل زاده417
9144055056bahramhagbar@yahoo.comآذربایجان شرقیمحمدرضامحمدمرادي418
9143099663صنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیبهرام حقبار419
9144192029info@maraviya.comآذربایجان شرقیمحمدسنگتراش دیباور420
9143210244info@zvang-tabriz-co.irصنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیشرکت ساختمانی ماراویا421
35513487صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیفنی مهندسی آونگ422
9143134785info@khallagandish.comآذربایجان شرقیبهروزفتحی گنجه لو423
9144160216info@agapour.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیخدمات مهندسی نوآوران خالق اندیش424
9144004585ebrahim@gmail.comآذربایجان شرقیمجیدآقاپور425
9144024358nps_co@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیابراهیم کرم روان426
9143076395m_mehdipoor35@yahoo.comمشاوره وتولید نرم افزارآذربایجان شرقیناظر پرتو صنعت427
35512964info@peynamco.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیجهاد تحقیقات سهند428
9141140069hosseinehrami@yahoo.comآذربایجان شرقیپی نام429
9143913801info@andishehkarannovin.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیره پیمایان و پویندگان اصل430
9143131497A-zarey@gmail.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیاندیشه کارنوین431
9141012943amirkhoskho@gmail.comآذربایجان شرقیاکبرزارعی432
9141167695info@jarfabin.co.irصنایع شکل دادن فلزاتآذربایجان شرقیامیرخوشخو433
36581449A.Alijani@yahoo.comآذربایجان شرقیژرفابین خاك وسازه434
9141151522مشاوره وتولید نرم افزارآذربایجان شرقیعلیرضا علی جانی منفرد435
9143081823K-falsafi@yahoo.comبرق والکترونیکآذربایجان شرقیامگاسیستم436
9143017544m_mehdipoor35@yahoo.comصنایع نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیکیوان فلسفی سعیدآباد437
35512964a-abbasnejad@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیمجید مهدي پور- یداله ناصري438
9141163156s.g.bovhani@yahoo.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیعلیرضاعباس نژاد439
33347181کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیسمیراعلیپوربرهانی440
35262304r-saeidi@yahoo.comصنایع شکل دادن فلزاتآذربایجان شرقیمهران زارعی زاد441
33800092آذربایجان شرقیروزبه سعیدي احمدیه442
9144024358B-khodabandeh@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیوحیدرحمانی443
9144235416s.g.rad@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیبهنام خدابنده444
9143036256info@soltani.comآذربایجان شرقیسعیدجعفري راد445
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9144177365mahyar_sahebsang@yahoo.comمشاوره وتولید نرم افزارآذربایجان شرقیامین سلطانی446
35512967mo.delaram@gmail.comآذربایجان شرقیمهیار صاحب سنگ447
35512966mirza_niromand@yahoo.comصنایع برق والکترونیکآذربایجان شرقیدل ارام قراملکی448
35512966rhallaj2002@yahoo.comصنایع فلزي ( بازرسی جوش) آذربایجان شرقیرضا حسینعلی پور- میرزا نیرومند449
35512968info@dhahinfar.comآذربایجان شرقیرشید حالجیان- بابک ابراهیمی450
33306040info@azarsun.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیاحمدشهین فر451
9143158981info@asd.irکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمحیط اطالعات نوین آذرسان452
33360772TSH@gmail.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیتوسعه گران نرم افزار453
9355999333T.V.azar@yahoo.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیتوسعه صنعت هیراد454
36680127sonizsanat@yahoo.comماشین آالت وتجهیزات معدنآذربایجان شرقیتوفیق وحیدي آذر455
33821589info@sahandtavan.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیسون ایزصنعت456
33420899info@feizi.comآذربایجان شرقیسهند توان تبریز457
9143196235hse.corp@yahoo.comآذربایجان شرقیمیثم فیضی458
35537771info@abandishan.comزمین شناسی واکتشافات معدنیآذربایجان شرقیطب کار آذربایجان459
34418118e.abbasi@yahoo.comآذربایجان شرقیآب اندیشان آذر460
9141005787meyargostarfard@yahoo.comصنایع دریاییآذربایجان شرقیاصبرعباسی461
33823614info@takrosystem.netصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیمعیار گستر فرد462
33352983info@espeer.irآذربایجان شرقیتک روسیستم463
35572225shabakebaran.tabriz@asiatech.irسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیت( کالیبراسیون) آذربایجان شرقیمحیط سبز اسپیر464
9128087137m-sadegloo@yahoo.comآذربایجان شرقیشبکه فراگیرباران465
9143165021parspde@gmail.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیمهدي صادقلو466
9144114517v-baradaran@gmail.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیپارس پیدال467
9144108614کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیپیشگامان علم وپژوهش پاسارگاد468
4712220573alborz@azardana.netماشین االت وتجهیزات راه وساختمانآذربایجان شرقیمومن خواجه اي469
35555233mail@pooladce.comآذربایجان شرقینوآوران البرزرایانه470
33332018a.bafandeh@gmail.comصنایع خودروآذربایجان شرقیمهندسین مشاور پوالد471
35567887m-farshci@yahoo.comآذربایجان شرقیعلیرضابافنده زنده472
9141163573info@trustgostar.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیمهدي فرشچی473
33809466amirlaleh@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیتراس گسترآذر474
9149122608dr.ghaemmaghami@gmail.comصنایع برق والکترونیکآذربایجان شرقیامیرالله475
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9141164177imp.cons@yahoo.comآذربایجان شرقیسید سعید قایم مقامی هزاره476
9143165598fmo@mehrasl.comماشین آالت وتجهیزات راه وساختمانآذربایجان شرقیایده پژوهان مدیریت477
34328262صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمهراصل478
9148922124آذربایجان شرقیابراهیم خردمند479
35242665dpayesh@yahoo.comآذربایجان شرقیحسن احمدي نیا--ابوالقاسم تقی زاده480
33294382info@negarnasr.comآذربایجان شرقیدینامیک پایش صنایع آذربایجان481
34750042info@aramistabriz.comصنایع هوافضاآذربایجان شرقیشرکت بین المللی نگار نصر482
33348838آذربایجان شرقیآرامیس الکترونیک شمالغرب483
34477065صنایع نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیمشاوره متالوژ ي آراد484
33346241سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیعلی عسگري معادي485
35242116info@retkasolar.comصنایع ماشین االت وتجهیزات معدنآذربایجان شرقیپژوهشگران قره داغ486
9141013520avize.systemco@gmaill.comصنایع خودرو( کنترل کیفیت) آذربایجان شرقیرعدتجارت خلیج فارس487
33852590آذربایجان شرقیسیستم آوران تجهیز گستر آویژه488
9141098030صنایع فلزي آذربایجان شرقیسلیمان زبیري489
9143145265سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیمشاوران پیشروزمان490
9144033234صنایع شکل دادن فلزاتآذربایجان شرقیپژوهشگران افق نگراطلس491
34453006info@farazmananadishan.comصنایع شکل دادن فلزاتآذربایجان شرقینوید آذر صمیم492
35566275info@sadid-co.comنیروگاهی وتولید انرژيآذربایجان شرقیفنی مهندسی فرازمان اندیش تبریز493
34402334info@pouyaparto.irبرق والکترونیکآذربایجان شرقیایده گستران طرح سهند494
33358707zpishnamaz@yahoo.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیپویا پرتو طرح495
33316171samad.dehghan@gmail.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمهندسین مشاورفرایند سازان صحت496
9141074289kr13452000@yahoo.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیطاق گستر یاقوت497
9141162136sharifpardazan@gmail.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیپژوهش گران کار آفرین بهپویان تبریز498
9141076098info@sharifpardazan.irکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیشرکت پردازادن آینده نگر499
9141076098toseefaraz@yahoo.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیشریف پردازان آینده نگر500
9144033814aghapour57@gmail.comصنایع شیمیاییآذربایجان شرقیتوسعه فراز کیسون501
9144004585آذربایجان شرقیبازرگانی و صنعتی رساگستر آذر502
9141041285سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیتدبیر گستر پایون503
35569121info@payamackine.comآذربایجان شرقیمهندسین مشاور توسعه ایرانیان پیشگام صنعت ماراویا504
9143183831صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیپایا ماشین افزار تبریز505
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33344751ali.tahmasi@gmail.comکنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیسنجش گراف صنعت آزما506
33307288سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیعلی طهماسبی507
34458670info@besa.irآذربایجان شرقیسرمایه گذاري الماس جانفشان508
33375490تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیآذربایجان شرقیبازرسی فنی بهینه سازان صنعت اعتماد تبریز509
33293387info@nousaco.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیصائین تدبیر آذرآبادگان510
ندارد34750496کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقینوین سیستم آرسال نوساکو511
9144023926صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیآذرنماد انرژي512
9143139373کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمشاور خاك آب تحلیل513
35575121صنایع ماشین ابزارآذربایجان شرقیآذمان یکتا صنعت سهند514
9144105984s.zeyninejad@gmail.comصنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیشرکت فنی و مهندسی آذر پترو فرایند515
34470907info@tssand.comسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیتحلیل صنعت سهند516
9143007217info@armandisco.netسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیتوسعه آرمان دیس517
9122717107صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيآذربایجان شرقیداریوش حیدري518
9144083974info@meganir.comصنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیموج گستر آفاق نیرو (  مگانیر ) 519
332342183کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیخانم گل ناز بهزاد آقا کند520
9144166112imptbz@yahoo.comصنایع ماشین سازي تجهیزاتآذربایجان شرقیمهران تمجید ندا شکیبا باروق521
35561209آذربایجان شرقیهادي رستمی522
9143111245tavana46@yahoo.co.ukسیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیعلیرضا حسین پور توانا523
33329078سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیآذرپاد دقیق524
33325325آذربایجان شرقینور استاندارد صحت آزمون تاوریژ525
35577459نرم افزارآذربایجان شرقیکارا نگین فردیس526
34475310آذربایجان شرقیصفا صنعت آذربایجان527
33864999نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیرهنمون صنعت پویا528
34244980آذربایجان شرقیمحمد آقازاده529
33364432صنایع نفت وگازوپتروشیمیآذربایجان شرقیاندیشه ایرانیان مدبر530
34476510آذربایجان شرقیسرورالدین آبادي531
33270148صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیماشین ابزار شوکا532
34265063آذربایجان شرقیانتقال قدرت دانش محور تبریز533
33251317صنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیبهینه سازان اعتماد صنعت534
33353001آذربایجان شرقینماد گستر تاوریژ535
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35541361آذربایجان شرقیآرتان کیفیت ایرانیان536
35238824صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیماوراء پویان سهند537
9353522134آذربایجان شرقیحامد حلیمی خسروشاهی538
34447775صنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقییکتا فرایند گستر سهند539
33823758صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیخبرگان بین المللی تندیس540
34248685کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیمبتکران پیشرو صنعت آذرابادگان541
32899304صنایع کانی غیرفلزيآذربایجان شرقیپمپ هاي بزرگ و توربین آبی ( پتکو) 542
35572584آذربایجان شرقیالکترو پردیس جهان آذر543
35537534صنایع ماشین سازي وتجهیزاتآذربایجان شرقیآذر دقیق روز544
33354794آذربایجان شرقیآراد پژوهان پارس صنعت545
34455107سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیمرتضی مذنب خدایی546
34483079آذربایجان شرقیدقیق سنجش سهند547
34449975صنایع دارویی( گیاهی) آذربایجان شرقیصنعت بهامین تبریز548
33448606آذربایجان شرقیپیمان حمیدي549
43301393صنایع شیمیایی وسلولزيآذربایجان شرقیگسترش برق اوجان صنعت550
35595140آذربایجان شرقیباراد تاوریژ تالشگران یاس551
33283377صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیامید طیار552
35568721کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیتدبیرگران آتی نگر سهند سیما553
34479691صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونآذربایجان شرقیمجموعه سازي طرح و پرگار مهر البرز554
36673845صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیآذربایجان شرقیبهاره جهانبخش555
33374124سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیآرتا گسترش عصر سبز556
33331216آذربایجان شرقیحسن صبوري557
34450678سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتآذربایجان شرقیسیال سازان آذران تدبیر558
35550092صنایع برق،الکترونیک،آذربایجان شرقیمبین ابراهیم نژاد559
37249969کنترل واتوماسیونآذربایجان شرقیسبز آذین پدیده560
32223571Sanat.tarrahan@yahoo.com-32223571خدمات مهندسی ماشین آالت و تجهیزات آذربایجان غربیصنعت طراحان561
32247052amapiahoo@yahoo.com-32355120صنایع نساجی و پرم آذربایجان غربیاروم طراحان کیفیت562
32224043info@tgoco.com-32257711برق و الکترونیک کنترل و اتوماسیون آذربایجان غربیتوسعه نیروگاهی توان گستر افق563
33463901a.hemati@umia.ac.ir-33463901زمین شناسی و اکتشافات معدنی آذربایجان غربیشرکت اروم کانسنگ564
33453675A.ARYenpur@yahoo.com-33453675صنایع کانی غیرفلزيآذربایجان غربیصنعتی معدنی کانی کاواك آذر پاد565
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33450372Rahim.dabbagh@gmil.com-32242042سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیت آذربایجان غربیتعاونی اروم پژوهان طرح566
33453341Hamaiand123@gmil.com-33481070بهبود کیفیت و صنایع فلزي آذربایجان غربیپویا پرتو طرح567
33381092orumsepehr@hotmail.com-33381092برق و الکترونیک –کنترل و اتوماسیون آذربایجان غربیاروم سپهر پیام568
42339674Sardar>rrr96@gmil.com-22237947استخراج و بهره برداريآذربایجان غربیمعدنی مروارید الچین مهاباد569
32279248mm.mousavi@yahoo.com-32381195صنایع نیروگاهی –زیست محیطی –ماشین سازي آذربایجان غربیآذر خیر ارومیه570
32224177Adarian1363@gmail.com-32243060صنایع نیروگاهی –صنایع برق کنترل آذربایجان غربیاروم نیرو رسان571
33652287sangvareh@gmil.com-33652287زیمن شناسی و اکتشاف معدنیآذربایجان غربیمطالعات سنگواره هاي شمال غرب572
32258746Xagross.oroumiyeh@gmil.com-32256893سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیمشاوره و توسعه کار آفرینی زاگرس ارومیه573
33440523azarmgclinic@gmail.com-33489622سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیکلینیک مدیریت آذربایجان574
33486818Psg.arsam@gmail.com-33486818سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیپیشگامان صنعت گستران ارسام575
33362255info@azanw.ppt.IR-33374023صنایع برق و الکترونیک و کنترل آذربایجان غربیشرکت مدیریت تولید برق آ.غ576
32245645Ariayanagherafik @yahoo.com-32252501صنعت نرم افزارآذربایجان غربیآریانا گرافیک سحر577
33489630info@bkaco.ir-33489620سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیشرکت بهسان کیفیت آسیا578
33443064Petrokant1@yahoo.com-33443064خدمات مهندسی محصوالت کانی غیرفلزيآذربایجان غربیشرکت پتروکان آذربایجان579
33371898tavoos@bayartamrh.com-33371898صنایع برق و الکترونیک و کنترلآذربایجان غربیشرکت پایار طرح580
33469960ABC.DOOR@Yahoo.com-32772669صنایع برق و الکترونیک و کنترلآذربایجان غربیشرکت آریابهین کنترل581
89780914info@azmoonpayesh.ir-33685070صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیونآذربایجان غربیآزمون پایش سبز582
33453675A-ARYanpur@yahoo.com-صنایع کانی غیرفلزيآذربایجان غربیکانسار پژوهان آذرپاد583
33461668Aea.mail1@gmail.com-33473735صنایع برق و الکترونیک و کنترلآذربایجان غربیتعاونی توسعه فناوري و نوآوري شهر هوشمند آسیا584
33459185Farzad.tayefehnori@gmail.com- 33459185صنایع برق و الکترونیک و کنترلآذربایجان غربیفاوا دانش ایرانیان585
33849414www.energysanaturman.com-33849414صنایع برق و الکترونیک و کنترلآذربایجان غربیفنی مهندسی انرژي صنعت آورمان586
32238328Amir522@yaHOO.com-33776238صنایع کشاورزيآذربایجان غربیتوسعه سامانه کارآفرینان587
33489613info@tadbirgs.com-33483692سیتمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیسامانه کیفیت تدبیر ارومیه588
364646465Ramin.jafarzadeh@gmail.com-36464646صنعت نرم افزارآذربایجان غربیمهندسی فن آوري اطالعات دانش پردازان تسنیم589
33834716Ismail.tgeology@gmail.com-33834716زمین شناسی و اکتشافات معدنیآذربایجان غربیتعاونی بی جوبان زمین پردازش590

33658991Azar.arinaProspectors@gmail.com-33658691زمین شناسی و اکتشافات معدنیآذربایجان غربیاکتشاف گران آذر آریا591

32256400Rrahi1364@gmail.com-32256400صنایع کشاورزيآذربایجان غربیاروم تجزیه آریا592
33867593SKS.engeneer@gmail.com-33867592صنایع فلزيآذربایجان غربیاسپوتا کاوش صنعت593
33455623Talayedaran.smt@gmail.com-33455623مهندسی مواد و فرآیندهاي تولیدآذربایجان غربیتعاونی طالیه داران صنعت ، معدن و تجارت594
42446414DrMolavi1969@yahoo.com-42446413سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیبارزان صنعت595
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33473887Afshin7561355@gmail. Com-32239914صنعت نفت و گاز و پتروشیمیآذربایجان غربیآلتین اي ارکان596

33433854Arezoo.abbasi.1988@gmail.com-33433854سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیآیده آل تدبیر آینده597

32244424Navid.mohamadi89@gmail.com-3224424سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیمشاورین فردانگر مورا598
33440290info@faramatni.com-33440290سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتآذربایجان غربیمدیریت رشد فرامتان599
45242522Chechast129@hotmail.com-45231565صنایع برق الکترونیک و کنترلآذربایجان غربیوحدت گستر چی چست600

مخابرات سیار - تولید محصوالت با فناوري اینترنت تهراناتصال صنعت میانه601
اشیاء

88554013-88554092www.esmcell.com

44045718سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانسنگین موج602
88717487صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسی پندر تهران603
88502193صنایع زیست محیطی ،آب ،فاضالب وفیلتراسیونتهرانهیدروتک604
88106145تهراننظم پویان صنعت نوین605
77695927صنایع غذاییتهرانمهندسی صنعتی فهامه606
8741956-9صنایع غذایی وداروییتهرانمهندسی طرح  وسازه سپهر607
88709954تهرانافرانت608
44076614سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانتجهیزات صنعت آب وبرق ایران609
صنایع خودروتهرانفن آوران مهندسی معکوس قطعات610
صنایع فلزيتهرانفنون گستر استوار611
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانآزمون کاران پارس غدیر612
تهرانموسسه آموزشی علوم وفنون کارآفرین عالمه طبرسی613
صنایع برق،الکترونیک،تهرانایوازمهر614
44982666کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی قالبهاي صنعتی کارسان615
صنایع زیست محیطی( بازرسی فنی) تهرانپویش پرداز616
صنایع نفت وگاز( بازرسی فنی) تهرانریزسازگان تکین617
76264589صنایعتهرانمهندسی اوج شیمی فلز618
88208255نفت،گازپتروشیمیتهرانکیانا پتروانرژي619
88329737-45صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانساختمانی ومهندسی نام آوران دلوار620
88517700تهرانمهندسین مشاورجوش فرآیندکنترل621
44003270بازرسی فنی ماشین آالت انتقال موادتهرانطراحی ومهندسی روشا اندیش622
44033639تهرانآکام صنعت آسیا623
صنایعتهرانفنی مهندسی آریان توسعه فیدار624
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88808111نفت،گازپتروشیمیتهرانطراحی مهندسی آریاتوتم625
88349844-6     صنایع برق،الکترونیک،تهرانتوسعه سیستمهاي کاربردي وحسابداري ملک626
کنترل واتوماسیونتهرانراهبران دانش مدیریت رادمان627
44659100صنایع برق،الکترونیک،تهرانبدرسیتم628
8.83E+15کنترل واتوماسیونتهرانتحقیقاتی ومهندسین مشاور فرآیند سبز پاکان629
66572205-9     مشاوره وتولید نرم افزارتهرانداروش630
44273825تهراننوین پژوهان پارسی تارا631
88311825سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمشاوره مالی روشنگران سحر632
44580330تهرانزیست فرآیندصنعت صبا633
66841007صنایع نیروگاهی وتولید انرژيتهرانهواي فشرده محقق ایرانیان634
77980491تهرانمهدي کاظمی635
86013038صنایع زیست محیطی ،آب ،فاضالب وفیلتراسیونتهرانافق فرداي درخشان آریایی636
44275201تهرانپایدارازماپارس637
88277323صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانکارنو ایده آل آرمان638
65436783تهرانخانه هاي پیش ساخته کی سیستم پارس639
88375137-39          سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهراناطلس توربین پارس640
88680664تهرانبین المللی مشاوره مهندسی ومدیریت رادها641
88612778سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانپتروپایش صنعت جنوب642
44012452صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانفامور مهرگان پویا643
88209706طراحی صنعتیتهرانمهندسین صنایع نصب وتوسعه پویا644
88209706تهرانکلورز آریانا645
صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانارتباط داده ها وفن اوري آسیا646
22084819صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانتعاونی کاوه گداز پاال647
88025265مشاوره وتولید نرم افزارتهرانایرکست شاونبرگ648
تهرانرایانه سازان ارتباطات فوق نوین649
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسی پزشکی نوین گستر650
44076614صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانفن توس آپادانا651
88775620صنایع برق،الکترونیک،تهرانبازرسی فنی فالت پزواك652
669113650کنترل واتوماسیونتهرانپویا شیمی سازه ماهان653
صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانمشاوران بهسازي،نوسازي انرژي654
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22653954-7     تهرانسامانه ساز پژوهان مدیریت655
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانماتریس تحلیلگران سیستمهاي پیچیده656
44248212سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانمجتمع طراحی و تولیدي مصنوعات فلزي سنگین657
77724072تهرانگروه مهندسی آردین صنعت پایدار658
66073775صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانتعاونی آرمان فلز آسیا659
66568462صنایع فلزي( بازرسی جوش) تهرانحمیدمحمدي کوشکی660
صنایع برق،الکترونیک،تهرانیکتافن آور سامانه661
88480380کنترل واتوماسیونتهرانبهستان رایان662
88752082مشاوره وتولید نرم افزارتهرانرویال صنعت سامانه663
88913626صنایع برق،الکترونیک،تهرانسیمارون پرداز664
77528383کنترل واتوماسیونتهرانتولیدي را ه دار665
22598658سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی مشاور آفتاب ایمن پرتو666
44870080تهرانوریا طرح پارس667
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانموسسه پیشگامان کربن سبز668
تهراناحمدرضا مشهدي  تفرشی669
88987841صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهراننواندیشان ابتکار بنیان670
66566446تهرانپایا فرایند متعال671
56392099مهندسی موادوفرآیند تولیدتهرانتولیدي صنعتی اطلس کمپرسور کارا672
44018722طراحی صنعتیتهرانکاوشگران ارتباطات شایگان673
22855395مشتقات نفتیتهراننگاراندیش کیوان674
88506608-10          صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسین مشاورآماتیس رابین675
44539094تهرانمحمود مهدویان شاد676
صنایع فلزيتهرانمهندسی آریانیر677
88806088تهرانهیر سا کیفیت پاسارگاد678
66515163سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانایستا تواوران نیرو679
88697264تهرانآسمان آبی نرم افزار     گروه نرم افزاري پیوست680
44451837صنایع زیست محیطی،اب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانمهندسی فالت البرز ایرانیان681
44836550تهرانعلیرضا خسروانی682
88047385سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانفناوري اطالعات وارتباطات امن مهیمن683
83193مشاوره وتولید نرم افزارتهرانبریدسامانه نوین684
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66729628تهرانماشین سازي شمال پیروز685
مشاوره وتولید نرم افزارتهرانتهاتر ایمن پیمان686
88557127صنایع ماشین 81سازي وتجهیزاتتهرانمهندسی رائین سیستم687
66904817صنایع برق،الکترونیک،تهرانمشاوران صنعت نرم افزاري اعوان688
77073187کنترل واتوماسیونتهرانآتبین پژوه سیستم689
88431455مشاوره وتولید نرم افزارتهرانپوالد پوشش آونگ690
66013763مشاوره وتولید نرم افزارتهرانآبفا فناور ایرانیان691
66013763صنایع برق،الکترونیک،تهرانابزارکنترل ارشیا692
88220648تهرانمهندسی تجهیز محرك پارس693
44847748شکل دادن فلزاتتهرانابرهوشمند کاوان694
88014875کانی هاي غیرفلزيتهرانتوسعه زیرساختهاي فناوري اطالعات سیگما695
44046275صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسین جهان صنعت تجهیز696
88970801صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپیل سان تجارت697
88101668تهرانپاسارگاد پتروسازه698
88104829صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانآریا گروپ کیش699
88349388تهرانتجارت الکترونیک عرش گستر700
88886278صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانسان تک کیهان701
44194245تهرانسیدمحمدعلی سادات موسوي702
22300808صنایع برق،الکترونیک،تهرانسامان کنترل طاها703
88104721کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی بازرگانی امرتات صنعت گران تکین704
88986292مشاوره وتولید نرم افزارتهرانپردازش اطالعات مکانی زمین705
88662567تهرانطراحی ومهندسی ایده نگاران آراد706
44052100صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانکامپیوتري پرتو داده707
44052100تهرانفرایندارقام پرداز708
88909577صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانپرتو نوین مدیریت ایرانیان709
88970257صنایع برق،الکترونیک،تهرانگسترش کیفیت صنعت رهام710
44442791کنترل واتوماسیونتهرانهمکاریهاي انتقال وتوسعه فن اوري هاتف711
88170954صنایع فلزيتهرانمهندسی پایش خوردگی یکان712
26602500مشاوره وتولید نرم افزارتهرانکارا دوهزار713
55543363تهرانارمغان صنعت صدر714
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لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

88771112سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمرکزتحقیقات کامپیوتروالکترونیک دانشگاه715
88310053صنایع برق،الکترونیک،تهرانآریا هنگارد716
55125827کنترل واتوماسیونتهرانفنی ومهندسی پارت صنیع اراد717
88610347فرآوري مواد معدنیتهراننوآوران آرمان پویا718
88526731صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهراننوآوران آرمان پویا719
88928822تهرانمشاوران توسعه فرآیندمبنا720
55223701صنایع برق،الکترونیک،تهراندي کاو ماندگار721
26310655صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانفناوران سرچاهی نیکان722
66597499تهرانطراحی ومهندسی توان الکتریک پویش723
88906099مشاوره وتولید نرم افزارتهرانآرمان تدبیر پاالیش724
55844443تهرانرهپویان فن اوري پارسیان پرداز725
88361331صنعت نفت وگازتهرانمهندسی سهندمکاترونیک پارسیان726
44580768تهرانمدیریت پروژه هاي توربین ارکان ایرانیان727
66565150صنایع برق،الکترونیک،تهراننیک پژوهش مهرگان728
44690427کنترل واتوماسیونتهرانپایش گستران پیشرو729
44400071صنایع زیست محیطی،اب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانمهندسی بهراد صنعت پاسارگاد730
66593054تهرانمهندسی آریو انرژي وندا731
44961655مشاوره وتولید نرم افزارتهرانآذرخش ریل آریا732
88608441تهرانمهندسی کاسپین آذرنورا733
44169456صنایع برق والکترونیکتهرانصنعتی فیکاي سبز734
9124000698صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانتوسعه فن آوري سیستن735
22782438تهرانحسن محمدپور736
44107987سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمدیریت توسعه برهان مبین737
88098202مشاوره وتولید نرم افزارتهرانجواد زاهدي نژاد میمه738
88743436سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسین مشاور فرمان صنعت فرخ739
33074645تهرانفرآیند پژوهان گیتی740
44863477صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانمبتکران ورتا رابین741
66089434-7     تهرانفرازصنعت شریف742
46812863سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمرکزپژوهش سامانه هاي مخابراتی فرازصنعت شریف743
23630تهرانتامین کاالي توربین ماشین خاورمیانه744
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88847007سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانچشم انداز ارتباط745
88768651سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانگروه مهندسین مشاورصنعتی وبازرگانی رایکاصنعت پاسارگاد746
66566225تهراناهورا بهین آزما747
44250370صنایع برق،الکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمجید مظاهري کلهرودي748
66956621تهرانحسین حیدري کلهرودي749
66358259صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانتعاونی مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر750
22112094تهرانامیر رفاهی اسکویی751
77882236تهرانتعاونی مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر752
88763281مشاوره وتولید نرم افزارتهرانسیدمجتبی حسینی753
88880705سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهراندانش پردازان میثاق754
56317549تهرانمهندسی بازرگانی فن آوري تجهیزات زمینی فدك755
44132267زمین شناسی واکتشافات معدنیتهرانمهندسی بازرگانی آسیاپتروگازسرویس756
65233474تهرانروح ا... محمدي757
33154071صنایع زیست محیطی،اب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانبهینه توان اندیش ایرانیان758
44499512تهرانمحمدذاکري759
22019333صنایع شیمیاییتهرانمحسن نظري کرده مهینی760
8861966-9     تهرانارتباطات موج برشهاب761
88876690-1صنایع فلزيتهرانگسترش ارتباطات بهداد762
88771141مشاوره وتولید نرم افزارتهرانکیمیا پخش شرق763
88000918صنایع نفت وگاز وپتروشیمیتهرانمهندسین برجاس مشاور764
66949770     66564351تهرانفن نیرو765
9128177961صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپاکسو766
88481873صنایع فلزيتهرانرویین گران صنعت غرب آسیا767
22143518تهرانکاوش پارس سایس768
88850049صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانطراحی وتولیدي بهینه پردازش آرمان769
77246242صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانویستا رایان افرند770
صنایع برق،الکترونیک،تهرانبازرگانی اریا پردیس البرز771

کنترل واتوماسیونتهرانمهندسین مشاور کاوشگران بهره وري ومدیریت ناب پویاي پارس772

مشاوره وتولید نرم افزارتهرانمهندسین مشاور زمین آب پی773



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

88903619صنایع فلزي( لوازم خانگی) تهرانلکسر774
66780524سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانهدایت دقیق سامانه775
تهرانآریا زیست صنعت البرز776
88324937-8     زمین شناسی واکتشافات معدنیتهرانمهندسی بینارایزن پارس777
44795476تهرانصنعت گسترمجد778
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسین مشاورطرح وبرنامه پارس779
88039663تهرانمهندسی آسین فوالد780
82100000صنایع برق،الکترونیک،تهرانهمکاران سامانه هاي ارتباطی پارس781
44605963کنترل واتوماسیونتهرانمرکزپژوهش ومهندسی جوش ایران782
66591346صنایع زیست محیطیتهرانطالیه داران صنعت فرایند783
صنایع فلزي( بازرسی فنی وتستهاي غیرمخرب) تهرانموسسه مطالعات راهبردي سپینودشرق784
8830422     66192163     تهرانعلی قلمبر دزفولی785
66192163مهندسی موادوفرآیندهاي تولیدتهرانپشتیبان تصمیم مدیران786
88875169صنایع برق،الکترونیک،تهرانداده پردازي نیلرام مانا787
کنترل واتوماسیونتهرانفنی مهندسی پویش پژوهان صنعت788
88418009صنایع شیمیایی( پروفیل پالستیک) تهرانمهندسی مهرصنعت789
تهراننما پالست رباط790
66594979صنایع برق،الکترونیک،تهرانشبکه افزار791
کنترل واتوماسیونتهرانآسانسورسازي دماوند792
صنایع ماشین سازي تهرانبین المللی تهران فراژه793
88613367-72     صنایع برق،الکترونیک،تهرانبرنولی794
27582000کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی وساخت بویلرمپنا795
22143700صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانرنو پارس796
88752756تهرانمهندسی گرمافلز797
76213119صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانصنعتی پیالري گستر798
88504686صنایع خودروتهرانطراحی الکترونیک فروهرشایان799
44008512-3     سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیت( صنایع خودرو) تهرانپتروپردا800
44220580تهرانمهندسی سازه کیفیت پایدار801
44082946تهرانمهندسی شاهین انرژي802
صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانمشاوره مهندسی هفت صنعت پاشا803
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تهرانفنی مهندسی تامین ماشین پرشیا کهنز804
22380872صنایع برق،الکترونیک،تهراننرم افزاري رایان تچراسیستم805
صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانسوداي سبز806
88366227-28          صنایع فلزي( بازرسی جوش) تهرانداده پردازي نیلرام مانا807
88042880مهندسی موادوفرایندهاي تولیدتهرانفناوري اطالعات وارتباطات امن مهیمن808
88337488صنایع برق،الکترونیک،تهرانپیشروصنعت ویژن آسیا809
88541910کنترل واتوماسیونتهرانمشاوران تسهیالت مالی وسرمایه گذاري نافع امین810
22224209تهراننوین احیاء سیستم پارس811
22694679صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسان مشاوراتوماسیون ساختمان آترینا812
22881976تهرانشیدسان راد813
56473630مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانمحمد فتوحی814
88326096تهرانایمن اندیشان پویا نوین815
42673صنایع کشاورزيتهرانتوسعه فناوري اطالعات همفکران816
88618330تهرانتجارت فناوري اطالعات همفکران تفاهم817
88368407مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانپتروکوشش جم818
88767661تهرانتوسعه فن افزارتوسن819
تهرانمهندسی مشاور رایان پردازش فرتاك820
صنایع برق،الکترونیک،تهرانپردیس کیفیت خاورمیانه821
22070484کنترل واتوماسیونتهرانتوسعه کشت برگ آوند کیمیا822
صنایع برق،الکترونیک،تهرانبهپارك سازه پویا823
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهراناشتاد پارس824
44099959تهرانپویاصنعت بهینه825
61952نرم افزارتهرانسحررایانه سپهر826
تهرانتوسن827
88280930نرم افزارتهرانگروه صنعتی گام آرا میالد828
66934031صنایع برق،الکترونیک،تهرانگروه مهندسین فرازتراشه گستر829
56235001کنترل واتوماسیونتهراننیکان پتروتک830
66282024صنایع برق،الکترونیک،تهرانتوربین کمپرسورآسیا831
56217074کنترل واتوماسیونتهرانآتی صنعت پرند832
8885025صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانعلی محمد آل بویه833
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88620232تهرانفنی مهندسی آروین فرآیند کنترل834
88974055صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانپویندگان سنجش پارس835
88766065تهرانمهندسی کاوشیاران836
22373843تهرانشباهنگ برکت837
66065404سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسین مشاورسترگ سازه سپهر838
تهرانایتوك ایران839
88422633صنایع شیمیاییتهرانصدراب صنعت840
26212639صنایع فلزيتهرانسنجش گستران ماندگار841
88851322تهرانبهین ساخت آرتین842
44849770صنایع کشاورزيتهرانسیاالت حفاري پارس843
تهرانرستورانهاي زنجیره اي شیالبهسان844
88067208-10          صنایع برق،الکترونیک،تهرانکنترل وابزاردقیق کنترل پویان845
86014718صنایع برق،الکترونیک،تهرانمهندسی توسعه سورن افزار846
22753204کنترل واتوماسیونتهرانهم اندیشان چرخه علم وصنعت847
22913076صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانفنی ومهندسی خاك ریسه848
88401286تهرانمهندسی پویاپرتوطرح849
88507702صنایع برق،الکترونیک،تهرانساینا ایده ایرانیان850
88507702کنترل واتوماسیونتهرانساینا ایده ایرانیان851
66906426     22833235     سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی وتحقیقات صنایع الستیک852
44987338تهرانکیلوپیکو آرین853
22894525تهرانآزماصنعت قائم854
22021579صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانمدامکار855
48076000صنایع برق،الکترونیک،تهرانامیر آل بویه856
44000245کنترل واتوماسیونتهرانپیمان خطوط گستر857
88683807صنایع شیمیاییتهرانکیفیت سازمهرآرتیان858
66576093تهرانتوسعه انرژي روناك859
65674417صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانمهندسین مشاورفن آوران تام تابان860
22963514تهرانبه زیست رویان کمپوست آسیا861
77534684صنایع فلزيتهرانپارسین پرشین نیرو862
44800996صنایع برق،الکترونیک،تهرانتخشا داروبهان863
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55202470کنترل واتوماسیونتهرانهمایش گسترناب864
88970617صنایع استخراج وبهره برداريتهرانمحمدرضا  طوقیان865
9128951862تهرانپرتوان هیرسا866
66706737صنایع برق،الکترونیک،تهرانمحمدمحمدزاده مقدم867
66706737کنترل واتوماسیونتهرانمهندسان مشاورکارافن  مارین خاورمیانه868
26422397     88507445سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانصفرویک ایده همراه869
44262001تهرانتحوال ت نوین یادمان870
88864620صنایع برق،الکترونیک،تهرانموسسه آموزشی علوم وفنون کارافرین عالمه طبرسی871
88864620کنترل واتوماسیونتهرانطراحان نوین راهکار872
88931432صنایع فلزيتهرانپایشگرتدبیرافزار873
56572867صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانشیمی کاران سبز طوبی874
صنایع برق،الکترونیک،تهراناوتادصنعت نوین875
44007450کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی پویاتوربین876
56231497صنایع غذایی وداروییتهرانمهرسا صنعت هوشمند877
22921020صنایع برق،الکترونیک،تهرانفیدرطرح وتجهیز انرژي878
44034256-60کنترل واتوماسیونتهرانکیفیت مانا آسیا879
56421223سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانرضا فخریان880
44043268استخراج وبهره برداريتهرانطلوع آتیه پارسیان881
22322045صنایع کشاورزيتهرانطراحی مهندسی تجن آزما کاسپین882
66706737تهرانمهندسان مشاورسامانه هاي دریایی پارسیان883
88722865تهرانرویال سازه ایرانیان884
65610203صنایع فلزيتهرانمهندسی مبتکران پارس اندیش885
44467756تهرانبنیان انرِژي البرز886
22891443سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانبنیان چکاب887
22595004صنایع فلزيتهراناحمد سوهانگر888
تهرانعلی فریور889
88313640-41ماشن سازي وتجهیزاتتهرانالوند الکترونیک دانا890
88212823-4تهرانمهندسی مدیران آردین داد891
88930927-9صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهراندانش طب امروز892
88207768-9تهرانمهندسی طراح انرژي سپنتا893



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

22884465صنایع فلزيتهرانموسسه مطالعات سرآمدي وشش سیگماپارس894
88930161تهرانمهندسی سیستمهاي ناظرفرزان895
22350661صنایع ماشین االت وتجهیزات راه وساختمانتهرانفناوري ارتباطات نوري امین896
88647315تهرانمهندسین مکانیک جامدات آنین897
66159254صنایع برق،الکترونیک،تهرانمهندسی آسال صنعت آراد898
66506671کنترل واتوماسیونتهرانمسعود چیتگر899
66120853صنایع برق،الکترونیک،تهرانطراحی صنعتی مکاترونیک پیام900
88583035کنترل واتوماسیونتهرانکارآمدان ماندگارسیستم901
46856531سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانفنی مهندسی توربین پرتو پارت902
44906581صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانگسترش خدمات ایمنی وآتش نشانی نگهبان903
66927322تهرانمهندسی مشاوران مدیریت پسماند کیان زیست904
صنایع برق،الکترونیک،تهراناندیشه زالل905

خدمات فنی مهندسی ونوسازي توربین هاي صنعتی  توربین سازان 906
نیکان

46896357-8     کنترل واتوماسیونتهران

22326486سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانعلی حسین حسینی907
86783000تهرانپاردیک الکترونیک908
44262025صنایع برق والکترونیکتهرانبین المللی بازرسی فنی ناظران دقیق آرمان909
66740366تهرانپویا پرتو پیشرفته910
58863109تهرانفرخ دژپور911
88860486صنایع برق،الکترونیک،تهرانمهندسی طلوع آرین هوشمند912
44992137کنترل واتوماسیونتهرانتجهیز کاالي صنعت913
صنایع ماشین آالت وتجهیزات معدنتهراناندازه نگاشت914
88543205تهرانآراپاد915
88248967-9صنایع ماشین آالت وتجهیزات معدنتهرانآباد صنعت گیوا916
صنایع کانی غیرفلزيتهرانبهره ورز سیستم917
88729100مهندسی موادوفرایندهاي تولیدتهرانداده هاي رسا918
44602090ماشین سازي وتجهیزاتتهرانارتباطات موج برشهاب919
تهرانمهندسین مشاوروبازرسی آرون جوش صنعت920
26240425سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانتماس گسترکیش921
44631158صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانسیدفرشاد موسوي نسب922



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

برق والکترونیکتهرانفنی مهندسی پایندپایاپارسه923

44525919تهرانگروه مشاورین صنعتی مهندسی طراحی وساخت فیدارفرزانگان پارس924

77300606صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانتعاونی زمین خاك حساس925
667067376تهرانمهندسان مشاورسامانه هاي دریایی پارسیان926
88537469صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانفنی مهندسی نوآوران صنعت موتور927
44452001تهرانمهندسی مقیاس همیشه ردیاب928
33287351-2صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانطب گازآریانا کنترل929
88355832صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانکنترل گسترپویا930
تهرانخدمات مهندسی مکانیک سنگ بیستون931
88284801صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانایران دلکو932
44471670تهرانمرتضی هداوندي933
9121766547سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمجتبی فالحتی934
88318532مشاوره وتولید نرم افزارتهرانمهندسی پرسوالکترونیک مهر935
44032319سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانتوسعه ترابر صنعت پارسی936
تهرانفرابردهوشمندمیهن937
66922634صنایع برق،الکترونیک،تهرانمنشور سیمین938
66934952کنترل واتوماسیونتهرانسروهیدرولیک پویا939
88949421تهرانمهندسی پویاپردیس نوین سراف940
22028625-6صنایع شکل دادن فلزاتتهرانآریان پژوهان امین941
65559639تهرانمهندسی آریوفیدارمهام942
44904141-5مشاوره وتولید نرم افزارتهرانآزمایش وتحقیقات قطعات ومجموعه هاي خودرو943
برق والکترونیکتهرانمهندسی و مدیریت فن آوران سامیک944
22896087صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانصدراله بابایی945
44097077-8سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانریخته گري دقیق پوالدیر946
44220075صنایع برق،الکترونیک،تهرانمهندسی رستاك پویا947
22141522کنترل واتوماسیونتهرانارتباطات بارقه پردیس948
83828صنایع شکل دادن فلزاتتهرانگروه نوآوران تجهیزات صنعتی پایا949
88994840-2تهراناریکه گستران فرآیند950
88327822سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانسرآمدان اندیشه آوینا951



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانپیشگام پویش سیستم952
44467033صنایع برق،الکترونیک،تهرانمعیار توسعه نیرو953
880566701کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی وخدمات مدیریت پرمان پویش954
88939150سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانزیست فناوري کوثر955
تهرانفراموج پویا956
76250310تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانفنی ومهندسی سنا برق توان957
55761423صنایع برق،الکترونیک،تهرانمحرك مکانیزم صنعتی اریا958
33331165کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی هواتونل محک959
22024584صنایع برق،الکترونیک،تهرانپرتو مقیاس سروش960
76514479کنترل واتوماسیونتهرانعلی اصغر آزادي961
88333628صنایع ماشین ابزارتهرانمهندسی ژرف اندیش نیروگاه پارسیان962
65581322صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسین مشاورکنترل نگار963
88333417سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی هیدرونیروپارس964
33831638سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانزالل گسترروز965
88657680صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانمحسن فخر966
88522128-30صنایع برق،الکترونیک،تهرانسیمرغ صنعت رویال967
کنترل واتوماسیونتهرانسامانه هاي مقیاس بزرگ968
صنایع ماشین سازي تجهیزاتتهرانمهندسی نوین  نت پارس969
88308067تهرانرستا گروه970
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانآرمان محیط پاك ایرانیان971
88455077سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانبرنا پاك صنعت972
44425318تهرانبهبودگسترپایدار9731
22842686نرم افزارتهرانسوپیشی974
66082248تهرانفناوري پردازش نوین پردیس975
88657928نفت وگازوپتروشیمیتهرانمهندسی توکاس عمران976
88657928تهرانمصاب پویا977
88529350-5صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانزربافت ایرانیان978
9121181296تهرانبهداشتی ویرا درخشان برنا979
9121181296صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانمهندسین مشاورصنعت شناسان خبره980
88493071-3تهرانآسیا کنترل پی981



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

88009989صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانکیمیا گسترشریف982
66165340تهراناحسان فیلسوف983
88886647تهرانبهبودسازان سامانه984
77582413صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانپیام آوران کیفیت پایا985
44034610تهرانمکان پرداز رایمند986
88764797صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانسیمرغ سامانه تهران987
42638410صنایع برق،الکترونیک،تهرانمهندسین مشاورطرح نگارغدیر988
42638410کنترل واتوماسیونتهرانایده پردازان فن اوري دانش989
42638410صنایع کانی غیرفلزيتهراندرساصنعت تهران990
42638410تهرانمهندسین مشاورطرح نگارغدیر991
66406240صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمدارسالمت992
44098353تهرانکنترل گسترجاهد993
88801676سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانهمیاران صنعت آرمانی آرتا( بازرسی فنی) 994
88968418تهرانارتباطات یکپارچه افزارتک995
صنایع دارویی( گیاهی) تهرانفاتحین صنعت شریف996
66569512تهراننارگان زیست اندیش997
صنایع شیمیایی وسلولزيتهرانپژوهشهاي صنعتی ومعدنی دارکوزیست998
تهرانمهندسی ایده پردازان فن آوري دانش999
88058705صنایع برق،الکترونیک،تهرانآسیاسیال پارس1000
88344318کنترل واتوماسیونتهرانمدیریت دانش محورپروژه هاي اقتصادي اندیشه پویا1001
8782373صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانمهندسی کانی کاوان شرق1002
44520352صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانتام ایران خودرو1003
88750277سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانترانس توسعه پارس1004
44235127تهرانرا ك صنت پارس1005
26208049سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی وساخت توربوکمپرسور البرز1006
9126856853صنایع برق،الکترونیک،تهرانموسسه پژوهشی فناوري کارفن قدر1007
25961000کنترل واتوماسیونتهرانسامانه هاي یکپارچه سیمرغ تجارت1008
66063718مشاوره وتولید نرم افزارتهرانشبیه سازان شریف1009
22759118تهرانکهرباپرش صنعت مهرگان1010
88750277صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانکهربا صنعت مهرگان1011



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

صنایع برق،الکترونیک،تهرانترانس توسعه پارس1012
88730457کنترل واتوماسیونتهرانآالگام آفرین1013
22911334تهرانمهندسی فرآیند وانرژي نواندیشان آریا1014
88741569صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانالبرز تدبیرکاران1015
56233273-4تهرانکامپیوتري برگ1016
88313210صنایع تجهیزات پزشکیتهرانتکنام پاسارگاد1017
88721559تهرانمهندسی تحقیق وتوسعه ارتباطات صمیم رایانه1018
26207554صنایع برق،الکترونیک،تهرانفرآور ساخت پانیذ1019
76250481-9کنترل واتوماسیونتهرانپیشران انرژي1020
88616448-9سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهراندلتا گلبال1021
88103116مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانموسسه کیفیت مدبرسامانه آرین1022
77404578تهرانعلیرضا خاکساري1023
44960972صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی آریان تجهیز ماد1024
76250850صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانتوسعه صنایع فرازکمپرسور1025
تهرانمبتکران دنیاي فردا1026
88104818مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانپایالیو1027
66074191تهرانقطعه کاران انرژي1028
88065170صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمحمدشاکریان1029
88739971تهرانمهندسی بازرگانی طیف طرح پارسیان1030
44015617سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسین مشاور نویدعصر جدید1031
88945645تهرانتوسعه فناوري اطالعات سیب1032
66836783صنایع ماشین االت وتجهیزات معدنتهرانفرزان مشاورآسیا1033
44580127تهرانآزمون دانا پالستیک1034
66904667صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانآبانمانکار1035
88513761صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانتوان کاونت1036
66904667تهرانتجهیزدرمان نوید1037
88513761صنایع نساجیتهرانمشاورین صنعتی تکسان ماشین آسیا1038
8404624صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپیشگامان صنعت طاها1039
88485560-62صنایع زیست محیطی،فیلتراسیونتهراناحمد سوهانگر1040
88902133-4صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمعدن ماشین پیشرو نوآور1041



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

22595004مشاوره وتولید نرم افزارتهرانبین المللی آگرین سیس1042
44449616صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمشاوران آزمانفت ایرانیان1043
22095821تهرانسدیدجهان صنعت1044
22925074صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی وساختمان تیوانرژي1045
44403200تهرانتوسعه فناوري نیک تام1046
88052181تهرانمحسن جمالی مهر1047
88805212صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانبازرگانی وصنعتی پدید1048
88898026تهرانفن آوران صنعت میالد1049
66918555صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپترو تجارت خاورمیانه1050
88652240-41تهرانمهندسین مشاور کاین سامانه1051
صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانکیان پایاب1052
44162417تهرانفناوران اطالعات پرتونگار دانش1053
44195100تهرانپاش کار1054
88449415صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانکیفیت گسترش آریا1055
89342000تهرانبازرسی مهندسی ایران1056
88051263صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانبایا صنعت1057
88594303تهرانکاوشگران باصر1058
22217363صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسی وساختمان صنایع نفت1059
44983823-7صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانچاپ ونشر بانک ملی ایران1060
88015840تهرانتدبیر وفن ساوین1061
44000506-508صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی سدیدکاران صبا1062
88521947-9تهرانمشاورین راهنما صنعت ایرانیان1063
33964009صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانالران صنعت پویا1064
88201691صنایع برق والکترونیکتهرانآري تس توسعه صنعتی1065
44478961-2مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانکاوش اندیشه رستگار1066
66623951سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانیون آب پاالیش1067
تهرانپاالیش نیرو1068
88173317سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی سازه صنعت پاهنگ1069
66090348صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهراندانش بنیان مولد قدرت کاسپین1070
66926648صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانمهندسی روئین پاد1071



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف
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88756383صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانخدمات اکتشافی واستخراجی کیهان کپس کیش1072
88336471صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانآریا آزمون صنعت1073
88538720-21صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانتوف آکادمی ایران-آلمان1074
9179967350صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانکیفیت گسترطرح هشتم توس1075
88606140صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانفنی ومهندسی صنایع معدنی مبینا تکجو1076
88503900-3صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپشتیبانی صنایع1077
44404324تهرانمهدي حسینی خصال1078
88615910صنایع غذاییتهرانطراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو( ساپکو) 1079
44817360صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمهندسی ومدیریت ساخت توربین هاي برق آبی1080
44903755-6تهرانآزمایشگاههاي صنایع برق-ابطال1081
88919113صنایع برق والکترونیکتهرانآزمایشگاههاي صنایع انرژي1082
88629880-2تهرانتولیدي صنعتی مگنت ابزارگستر1083
22892051صنایع شیمیاییتهرانطرح فرم نیک اندیش1084
44972744تهرانفنی مهندسی باتاب صنعت آرشیدا1085
22875563صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانآریان کیفیت سپنتا1086
66931262تهرانتعاونی دانش بنیان پترو پژوهش اهورا1087
44056970صنایع شیمیاییتهرانمهندسی پردازش ساختارهاي بازتهران1088
887555543تهرانخدمات مهندسی بهبود صنعت مهرگان1089
88746064صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانرسول حاج رضایی1090
تهرانمهندسی مشاور پترو سادیان1091
88963934سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی عصر صنعت اعال1092
88068440تهرانپارسیان آسیا1093
66786541مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانخدمات مهندسی ارتقاء گسترپویا1094
44961933تهرانهامان صنعت آریا1095
22907063صنایع ماشین آالت وتجهیزات راه وساختمانتهرانتفسیر پرتو ایمن1096
22890120تهرانموسسه پیرانو بین الملل1097
56236956سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانسامان الجوردي1098
77733959تهرانمهندسی علم وفن آراد1099
66766059     66724552صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانسامانه سازان رهجو1100
26410971تهرانصنایع الکترونیک خوارزمی1101



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

22149971صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانپیشتازان تجارت تراشه1102
88544706-7صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانهیرا طرح آریا1103
88774297صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانهمگام صنعت ایستا اهواز1104
44231086صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانطراحی ومهندسی تراوش جم1105
88513761تهرانمهندسین مشاوروسائط نقلیه ( خودرو) ایران1106
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانکولر ایران1107
66904667تهراننانومبنا ایرانیان1108
صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهراننانومبنا ایرانیان1109
88513761تهرانصدر الکترونیک دنا1110
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانمهندسی به سامان پیشرو رایانه1111
8404624سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانصنعتی سار خرمدشت1112
تهرانتوربین پرتو پارت1113
88485560-62سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمشاوره مدیریت ومهندسی بهین صنعت یاب ایرانیان1114
طراحی صنعتیتهرانفنی ومهندسی اطلس فناور گیتی1115
88902133-4تهرانفناوري اطالعات وارتباطات پاسارگاد آریان1116
مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانموسسه غیرتجاري نوین پژوهان دانش راستین1117
22595004تهراننوآوران تیزهوش صنعت راژان1118
مشاوره وتولیدنرم افزارتهراناثرفرم وفضا1119
44449616صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانفنی مهندسی زرفرآورخاورمیانه1120
تهرانتجهیز ارگ پارسیان1121
22095821تهرانمدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر1122
تهرانآرشا نیک آوید1123
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانهوشمندارتباط رهگشا1124
تهرانمکعب آبی1125
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانفنی ومهندسی کاویان معدن آریا1126
تهرانمهدي حقانی1127
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانایده پردازان زاویه1128
تهرانمهندسی کنترل پردازش هوشمند1129
صنایع شکل دادن فلزاتتهرانمهندسی انتقال انرژي1130
تهرانفناوري اطالعات پاسکال سیستم پویا1131
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صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانبیم گستر تابان1132
تهرانتوسعه تجهیزات آرتا نیک1133
مشاوره وتولیدنرم افزارتهراننوآفرینان اکسون طرح1134
تهرانآروین تاو قطعه1135
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانتوسعه فن آوران هیراد1136
تهرانفن آوري صبا فام1137
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانآریا فرادیس1138
تهرانفنی ومهندسی جهان گستر چابک1139
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانخردکیا دانا1140
تهرانشمس قشم1141
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانشهامت پور1142
تهرانمهندسی پویاپردیس نوین سیراف1143
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمبدل انرژیپاسارگاد1144
تهرانالکترودتوزین آریا1145
تهرانطراحان آرشیداسازه1146
صنایع فلزيتهرانفنی وتولیدي نیکو داشت1147
مهندسی موادوفرآیندهاي تولیدتهرانمهندسی انتقال انرژي1148
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانعبدالحسین دلفی1149
صنایع زیست محیطی ،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانمهندسی فن آوري آمون گسترآریا1150
تهرانفرادیدتوربو صنعت1151
صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانبرهان سیستم پاسارگاد1152
تهرانخانه ي طراحان آزاد1153
صنایع شیمیاییتهرانطراحی وپردازش رویکردهاي مدیریتی آرمان رویکرد اندیش1154
تهرانپرشیان صنعت سیال1155
صنایع خودروتهرانژیک سیستم1156
تهرانمدار سالمت1157
مهندسی موادوفرآیندهاي تولیدتهرانخدمات مهندسی ومدیریت انرژي ایمن سرو1158
تهرانفاطرایده ماندگار1159
صنعت نفت ،گاز وپتروشیمیتهرانداهیان پزشکی پیشرو1160
تهرانبازرسی فنی ومهندسی باستیان سازه1161
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صنعت نفت ،گاز وپتروشیمیتهرانهادي رفیع بخش1162
تهرانفراعمران نگار1163
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهراناسمعیل بازارچی1164
تهرانحسن حدادیان1165
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمحسن نعمت1166
فرآوري مواد معدنیتهرانپارت آوا کنترل1167
تهراندانش گستربامداد1168
صنایع برق والکترونیکتهرانپویا فن آوران کوثر1169
برق والکترونیکتهراننوین تجهیزبهساز مهرگان1170
تهرانزالالن شریف پارس1171
صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمهرگان صنعت هما1172
تهرانمبین آب تجهیز راد1173
صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانپوریا کابل گستر پارت1174
تهرانفرا عمران نگار1175
صنایع خودروتهرانفناوران عصر شبکه پاسارگاد1176
44118248تهرانسورین تجارت الکترونیک نیک رایان1177
88702205صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانمهندسی تجهیزات آب وانرژي پاسارگاد1178
9121904219تهرانپژوهشگران پویا زمین1179
44462893صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهراننواوران آریاکوشا1180
44222722تهرانروشاك پایا کنترل1181
صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانبهارصنعت یارا1182
تهرانافق فرداي درخشان آریایی1183
صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانبهارنارنج عطرگل یاس1184
تهرانهنرمهندسی قرن1185
طراحی صنعتیتهرانمریم رحیمیان شهیدا1186
تهرانمینا مختارزاده1187
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانآتیه پردازان ظهور شریف1188
تهرانزهرا کشاورزپیر1189
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانامید عزتیان پارسا1190
تهرانفناوریهاي پایش آلودگی هواواب وسامانه هاي انرژي1191
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صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانمطالعات موادمعدنی زرآزما1192
تهرانسامانه گستران رایمند1193
سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمشاوران شبکه هاي کامپیوتري مشک1194
88506279تهرانخدمات مهندسی راهبرد صنعت دنیا1195
77510691تهرانمحمد عارف صدر1196
77032594سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانویرا طب تجهیزویژن1197
88615480طراحی صنعتیتهرانتوسعه  سرمایه وتجارت بین الملل مدبران امین1198
88945132سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانآلفا پردازش خاورمیانه1199
33796059صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانیون آب پاالیش1200
88636357تهرانپتروکانی نیکان1201
22978949سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانآزاده رزاقی1202
88283114تهرانمبین آرا الکترونیک1203
66143028فرآوري مواد معدنیتهرانآتین صنعت رسپینا1204
صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانتدبیرکوشان نوآور پارس1205
77160752سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانمهندسی وبازرسی فنی کیفیت گستراسپاد1206
88538646تهرانفناوري خزرموج صبا1207
88930287-91سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانایده طرح محصول1208
22209387تهراناکسیرصنعت باختري1209
66829498-99صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانحسین پارسی نژاد1210
88723890-1تهرانپارس لوجیک1211
77600063سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتتهرانآروان سیستم بین الملل1212
44744351تهرانمهندسین مشاور ثمین صنعت گیو1213
36017858صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمحمدرضا تقی زاده کیسمی1214
44220043تهرانمبتکران انرژي پاکدشت1215
9121976451صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانزهره بشارتی راد1216
44007304-8تهرانآزمون جاده اي خودرو1217
77502407-8طراحی صنعتیتهرانآروین زیست پویا1218
44267403تهرانپایش زیست آزما1219
44536110صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانتوسعه تامین پرشیا1220
22693426صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانمیالد حجت ا... طالقانی1221
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44595359تهرانعباس رضایی1222
22649661-3صنایع خودروتهرانراي ورزان کیفیت1223
تهرانتوربین ماشین خاورمیانه1224
88081152تهرانکیانانوزیست ویستا1225
تهرانفاوا موج1226
22602044صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهراننگهدارمبدل نیرو1227
89341000تهرانطراحی مهندسی دیرین باختر1228
تهرانمجید رحیمی1229
76701916مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانحمید میرزائیان1230
طراحی صنعتیتهرانموسسه مشاورنوآوري گوهرکسب وکار1231
88575112-4تهرانمهندسی مهساب آرتا نیرو1232
66050459صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانآرمان توربین شریف1233
33540518تهرانرضا الیق قدردان1234
سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانبینا اندیشه صبا1235
88082386تهرانفنی مهندسی صنعت ودریایی فن آوران سیراف1236
66594580صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپتروساز آب1237
88916330تهرانمهندسی رویش نامورارمغان کویز1238
77451020مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانمهندسی موج پژوه آزما1239
55690800تهرانحسین فرشاد1240
66903001-3سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانصنعت آزمون آرتا1241
44429855سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانمهندسی پویندگان ایمنی وکیفیت1242
22963514تهرانپارسین پرشین نیرو1243
66303125طراحی صنعتیتهرانتعالی جویان مدیریت راهبرد1244
22171877-8فرآوري مواد معدنیتهرانمدیریت کنترل پروژه ساخت پردیس1245
88793845تهرانگروه مشاوران مستقل همراهان اندیشه ققنوس1246
88091224صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانایران صاواتو1247
26217669سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانموسسه آموزشی آزادحکیم فردوسی گلستان1248
44633770تهراننیکان کیفیت اندیش1249
88751231سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتتهرانفراگیرسازان بهپویی1250
44237389صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیون تهرانعلیرضا میربلوك1251
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86022014تهرانقمر حسومی1252
22419409مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانآب راهبر محاسب1253
22376602طراحی صنعتیتهرانآزمون صنعت باستان1254
88054194تهراناورامان تجارت صدر1255
9124270234زمین شناسی واکتشاف معدنیتهرانمجید مهدي جبار1256
88654824استخراج وبهره برداريتهرانکابوك طب1257
22141521مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانارتباطات بارقه پردیس1258
تهرانتوسعه مدیریت پروژه هاي نفت وگازپتروویژن پاسارگاد1259
طراحی صنعتیتهرانپویااندیشان نوآور متین1260
56125985تهرانآرتا اکسیربهمنیار1261
66954043صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانپتروپایش باور1262
88793881تهرانآرین پادرا صنعت1263
55915104صنایع نفت وگازوپتروشیمیتهرانطراحی مهندسی خالق ماشین1264
88427350مشاوره وتولیدنرم افزارتهرانمهندسین فتح نیروپارس1265
88526514صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانمهندسی کنترل پردازش هوشمند1266
88691372-4صنایع ماشین سازي وتجهیزاتتهرانپرتو تماس نوین1267
88971931-3طراحی صنعتیتهرانمهندسی وخدماتی هیدرولیک کاران1268
44432776مهندسی موادوفرآیندتولیدتهرانمحمدرضا رستمی1269
88978935تهرانایراتک کیش1270
88626146صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانمنابع انسانی مهندسی ایراث طرح1271
42521000صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانکیسان صنعت ایرانیان1272
56235303تهرانبهین ایده1273
66827396تهرانمه فناور ظریف دیدگانی1274
9123073620صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهراننیوان تجهیز فناور1275
9123073620صنایع برق والکترونیک،کنترل واتوماسیونتهرانجهانگیر حسینپور1276
77549205صنایع زیست محیطی،آب وفاضالب وفیلتراسیونتهرانآراپاد صنعت آریانا1277
88543204صنایع تجهیزات نیروگاهی وتولیدانرژيتهرانمدوس فرآیند1278
88551547صنایع تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهیتهرانطرح تامین ساخت یاران دانش1279
88002354صنایع ماشین ابزارتهرانپایش پیشرو صنعت ایمن1280
46096962طراحی صنعتیتهرانحامی فرآور الوند1281
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88590744تهران شرکت گروه بین المللی مهندسی طرح و ساخت پرسا1282
32450750-091550091960سیستم هاي بهبود کیفیت 1- صنایع زیست خراسان جنوبیشرکت فنی و مهندسی هونام گستر پرتو شرق1283
32231722-09155620665صنایع کشاورزيخراسان جنوبیشرکت ایمن پویش بیرجند1284
32433054-32444300زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان جنوبیپارس رابین1285
32229124-32233197صنعت نرم افزارخراسان جنوبیپویندگان سامان شرق1286
32232884صنایع فلزيخراسان جنوبینرم افزاري دانشجویار خاوران1287
32442500طراحی صنعتی خراسان جنوبیمهندسین مشاور و بازرسی فنی جوش آزمون توس1288
32420210-32420200زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان جنوبیبهبود صنعت مشاور پارسیان1289
32224118-09155613062زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان جنوبیشرکت پارس کاواك بیرجند1290
32226826زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان جنوبیشرکت کاوشگران بیرجند1291
32732296صنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون خراسان جنوبیشرکت کاوشگران معادن فردوس1292
9155620667سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان جنوبیشرکت مهندسی بهینه سازي انرژي ژرفانیر1293
32226721صنایع کشاورزيخراسان جنوبیشرکت پروژه محور کیان باستان1294
32211281زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان جنوبیبنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خراسان جنوبی1295
32445486-0915640720مهندسی مواد و فرآیند هاي تولیدخراسان جنوبیکیان کانه بیستون1296
32423400-32422400سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان جنوبیشرکت بازرسی فنی ژرف آزما1297
32411787-09153625042صنایع غذایی و داروییخراسان جنوبیگروه فنی مهندسی تدبیر اندیشان صنعت1298
32347579 سیستم مدیریت و بهبود کیفیت خراسان جنوبیجامعه متخصصان کنترل و کیفیت1299
9151606330صنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون خراسان جنوبیشرکت تحقیقاتی و بازرگانی بهروش آسپیان شرق1300
323094711سیستم مدیریت و بهبود کیفیت خراسان جنوبیشرکت فنی و مهندسی کاربین فنون1301
32444760-32423059صنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون خراسان جنوبیشرکت تعاونی فارس حساب خراسان جنوبی1302
09155344548-32881744سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان جنوبیپویا شرق یاران1303
32342298صنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون خراسان جنوبیمهندسین مشاور و بازرسین فنی جوش آزمون شرق1304
. 36068499com  www.mashadtadbirبرق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويمشهد تدبیر1305
38648640برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويحاصل اوج پردازش1306
35410265برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت یکتا فن آور سامانه1307
35414106برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت اندیشه سازان صنعت برق1308
35414111برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت نیان الکترونیک1309
36018333برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت بینا پرداز شرق1310
37133774برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت ارم صنعت پویا1311
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37267598برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت پوینده الکترونیک1312
37622308برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت مهندسی سازه نیرو1313
38480790www.rokniroo.irبرق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت رخ نیرو1314
38538448برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت مهندسی مشاور نیروي خراسان1315
38767359برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت اکسون شبکه هوشمند1316
38837641برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويخدمات مهندسی آفرینه توس1317
38928886برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت آرکا گستر قرن1318
37133774برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويپروانه شرکت ارم صنعت پویا1319
32225963برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت همگام نیرو خراسان1320
9121026023برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت یکتا فن آور بسامانه1321
3541411برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت تجارت پایا الکترونیک1322
35003466برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت ریز دازنده هوشمند آداك1323
35424100www.@aharoo.comبرق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت خدمات نیروگاهی آهار شرق1324
E 155 ،9+09برق و الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونخراسان رضويشرکت توان گستر آلتون1325
38841882خدمات مهندسی صنایع برق و نیروگاهیخراسان رضويشرکت پیشرو صنعت سناباد1326
38695965خدمات مهندسی صنایع فلزيخراسان رضويشرکت نسوز گار آذرخش1327
37274749خدمات مهندسی صنایع فلزيخراسان رضويشرکت بهینه گستر جوش1328
E812 ، 5+09خدمات مهندسی صنایع فلزي خراسان رضويشرکت مقاوم اتصال آساك1329
32400792-7خدمات مهندسی صنایع فلزي خراسان رضويشرکت بهدر رنگین1330
46139323خدمات مهندسی مواد و محصوالت شیمیاییخراسان رضويشرکت پترو طرح پارس1331
38762230خدمات مهندسی مواد و محصوالت شیمیایی خراسان رضويشرکت فنی مهندسی بسپار پایش پارس1332
915313913زمین شناسی و اکتشافات معدنی خراسان رضويشرکت کندو کاو شرق1333
37289410زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان رضويشرکت مهندسین مشاور نقش آوران طوس1334
37922823زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان رضويشرکت توسعه شایان معادن شرق1335
38940032زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان رضويشرکت ایستا زمین مبنا1336
37622894زمین شناسی و اکتشافات معدنیخراسان رضويکانساران کاوان کویر پاژ1337
36087942سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان رضويشرکت مهندسی راه پویان کیفیت1338
36097244سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان رضويشرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه1339
37678987سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان رضويشرکت آریا گراپ پارت1340
38409946سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت خراسان رضويپویندگان دنیاي کیفیت1341

http://www.rokniroo.ir
http://www.@aharoo.com
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38413180سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتخراسان رضويشرکت بهسو صنعت1342
38422300WWW.Khindminc.irسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتخراسان رضويشرکت فروزان تدبیر1343
388457510سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتخراسان رضويشرکت آفرینش گستر آرشام1344
9153267857سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتخراسان رضويشرکت آرین پاك شرق1345
9363417716سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتخراسان رضويشرکت کیفیت گستران آریا بهبود1346
3726999صنایع برق و الکترونیک اکتشافات معدنی خراسان رضويشرکت اطلس افروز شرق1347
37640040WWW.amayeshco.comصنایع زیست محیطی و آب خراسان رضويآمایش و توسعه شرق1348
9151245703صنایع زیست محیطی و آبخراسان رضويشرکت بهپویان امین منتظر1349
38408624صنایع شیمیایی و سلولزي خراسان رضويشرکت سازینا گستر1350
38412053صنایع کشاورزي خراسان رضويشرکت نوآوران بتن زرچکان1351
36021561صنایع ماشین سازي و تجهیزات خراسان رضويجواز شرکت کارن افزار نوید پارسیان1352
91530804صنایع ماشین سازي و تجهیزاتخراسان رضويآروین سازه توس1353
35425596صنایع ماشین سازي و تجهیزاتخراسان رضويدیار شرق1354
35411777صنایع ماشین سازي و تجهیزاتخراسان رضويشرکت فراز صنعت آبرپا1355
36654088صنایع ماشین سازي و تجهیزاتخراسان رضويشرکت مهندسی صنایع دیار شرق1356
38533532صنایع نیروگاهی و تولید انرژي خراسان رضويشرکت فراگامان1357
37265122Info@behranenegy.comصنایع نیروگاهی و تولید انرژي خراسان رضويشرکت بهران انرژي گستر شرق1358
35424487صنعت نفت و گاز و پتروشیمی خراسان رضويرهپویان پارس گستر شرق1359
38927792طراحی صنعتی خراسان رضويموسسه پیشگامان نظم اندیشان1360
35424393محصوالت غذایی و دارویی خراسان رضويشرکت نستا1361
36054491محصوالت غذایی دارویی خراسان رضويمشهد ایمن دارو1362
37298726محصوالت غذایی دارویی خراسان رضويجواز شرکت توسعه اهورا صنعت برتر خاوران1363
38696896مهندسی ابزار پزشکی آزمایشگاهی خراسان رضويشرکت سیینا آروین دانا1364
36093500WWW.perskatoos.comنفت گاز و پتروشیمی خراسان رضويپرسیکا توس1365
37610039www.sibanaghshtoos.comنفت گاز و پتروشیمیخراسان رضويسیبا نقش توس1366

WWW.controlpardazandeh.com.38447155نفت گاز و پتروشیمیخراسان رضويگنترل پردازنده شرق1367

38447155نفت گاز و پتروشیمیخراسان رضويکنترل پردازنده شرق1368
35424334نفت گاز و پتروشیمیخراسان رضويشرکت آریا صنعت سازه بارثاوا1369
36036483نفت گاز و پتروشیمیخراسان رضويشرکت فنی کیمیا صنعت شرق1370
37610039نفت گاز و پتروشیمیخراسان رضويپروانه شرکت مهندسین سیبا نقش توس1371

http://www.Khindminc.ir
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09121412130-2414272173صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت ارکان صنعت پارس1372
2417285852زنجانخشت و خورشید پارس1373
24133334771صنایع نفت وگازوپتروشیمیزنجانزهرا فتحی1374
09192418025-33455952مهندسی موادوفرآیندهاي تولیدزنجانمشاوران صنعتی توت1375
09123418220-02435232079کنترل واتوماسیونزنجانشرکت فنی مهندسی ثمین1376
3-02433454931-09191422278مهندسی موادوفرایندهاي تولید( بازرسی جوش) زنجانآیرما1377
2/09121413249-02417286070زنجانشرکت رز اندیشه هوشمند1378
02432221776-09126418806ماشین سازي وتجهیزاتزنجانشرکت شایانیر صنعت آرتان1379
33790556-33790524غذایی وداروییزنجان توزیع ایران تراسفور ماتور زنگان1380
09121554141-2433421024نفت،گازوپتروشیمیزنجانفلزات غیره آهنی1381
09123414088-49-02413261448زنجانمشاورین اندیشه پرداز صنعت اشراق1382
09191410277-33415207-024سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتزنجانشرکت دانش بنیان بهینه پویان1383
33454183-09122410716مشاوره وتولید نرم افزارزنجانشرکت همکاران سیستم1384
5-02415264703زنجانپویندگان بهبود صنعت اشراق1385
33444264مشاوره وتولید نرم افزارزنجانتک آزما1386
1-02413234440صنایع ماشین آالت وتجهیزات راه وساختمان ( راه آهن) زنجانتدیر سازان اسوه1387
09193711532-2425242610زنجانپیشبرد شریف ابهر1388
4-02414263491زنجانشرکت  دانش گستران زنجان1389
2425273435صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت نیک اندیشان صنعت ابهر1390
2433221515کنترل واتوماسیونزنجانشرکت عمران صنعت شهرك زنگان1391
2425273392صنایع شیمیایی( پروفیل پالستیک) زنجانشرکت تعاونی بنیان بهینه ایرانیان1392
2433568921زنجانعذرا علی آبادي1393
2433465601صنایع برق،الکترونیک،زنجانتوسعه معدن اشراق1394
33415477-09122417949کنترل واتوماسیونزنجانشرکت دقت آزمون بسپار1395
2433561552صنایع ماشین سازي زنجانشرکت ارکان ساز زنگان1396
2433466960صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت آریا پی آزما غرب1397
2433221713کنترل واتوماسیونزنجانسجاد نباتچیان1398
33565446-02433334312صنایع ماشین سازي وتجهیزاتزنجانمحسن جعفري1399
2433543351زنجانشرکت برق گستران صدر آسیا1400
2433325708صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيزنجانشرکت تعاونی کیمیا پژوهان زنگان1401
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19-024133221715صنایع خودروزنجانشرکت بایا صنعت1402
24133786962سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیت( صنایع خودرو) زنجانحسین حمزه ائی1403
9-024133322368زنجانشرکت آسمانه نوین وستا1404
24133463269زنجانشرکت پیمان نیروي باربد1405
24133446506زنجانسیامک نادري1406
24133742177صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت آژینه آراز زنگان1407
24133568510صنایع نفت وگازوپتروشیمیزنجانشرکت حمیم پروژه شمالغرب1408
24133785352صنایع فلزي( بازرسی جوش) زنجانشرکت تدبیر پرداز غرب1409
33444323-33470737مهندسی موادوفرایندهاي تولیدزنجانموسسه دیباگران زنجان1410
9126076150صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت هوش پردازان الیا1411
24133325561کنترل واتوماسیونزنجانشرکت پترو البرز ایرانیان1412
24133455020صنایع غذایی-سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیت-صنایع شیمیاییزنجانشرکت بهساز محیط زنجان1413
33262180-024133330867زنجانشرکت توسعه نماد کوثر1414
24133583098صنایع ماشین سازي وتجهیزاتزنجانشرکت پیشبران نیک صنعت گویاي زنجان1415
24133465827زنجانشرکت سه کنج توسعه1416
9122412078مشاوره وتولیدنرم افزارزنجانسازمان نظام مهندسی معدن1417
09121410681-02433449981زنجانعلی شکوهی1418
33446764-02433447707صنایع کشاورزيزنجانتوحید رضایی شجاعی1419
9124410818زنجانابوالقاسم خاتمی1420
33560657-024مشاوره وتولیدنرم افزارزنجانشرکت سفیر ایمنی زنجان1421
33778318-9125425663زنجانغالمرضا سعید محمدي1422
88676836/7-9126458979زنجانشرکت  آریان پژوهان امین1423
33425021-24صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت مهندسی تامین ابزار و قطعات مهتا قشم1424
09104865659-33538958-024کنترل واتوماسیونزنجاننانو ذره زرافشان1425
3-02433556000صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت علوم و فنون ارتباطات ایرانیان1426
09125418743-32383162-024کنترل واتوماسیونزنجانشرکت کانی پژوه میزان1427
33576151-024سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتزنجانشرکت مبتکران صنعت و دانش1428
33455006-024زنجانشرکت نو پردازان داده اي آداك1429
09125425539-33751083-024صنایع برق،الکترونیک،زنجانابوالفضل بابایی1430
33455001-024زنجانشرکت معدن کاوش اشراق1431
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لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

33362277-024صنایع ماشین سازي وتجهیزاتزنجانمحمد رضا محمدي زارع1432
09122418402-33337828-024صنایع برق،الکترونیک،زنجانشرکت بهین طراح شمالغرب1433
9123414743کنترل واتوماسیونزنجانشرکت موج سوم علم و صنعت1434
33327858-024تولید انرژيزنجانشرکت محاسبان سرزمین پاك1435
09123410072-33325353-024زنجانشرکت تدبیر سیستم1436
33327858-024صنایع فلزيزنجانشرکت تعاونی محاسبان سرزمین سبز1437
9127446165زنجانشرکت پارس کانی1438
09120794981-02433788982سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتزنجانشرکت زر آزما زنگان ایرانیان1439
09129483039-35271033-024زنجانشرکت بهسان رویش پایا1440
09123410847-33450286-33464720-024-09196109004صنایع زیست محیطی ،اب وفاضالب وفیلتراسیونزنجانمتین الکترونیک1441
9123419349زنجانمهدي اجاقلو1442
09192782044-33786409-09196731204-33411694مشاوره وتولیدنرم افزارزنجانشرکت بهینه سازي فرآوري مواد1443
9125819644زنجانمریم محبی1444
9127455132-33364125صنعت نرم افزارزنجانمحمد علی معجونی1445
9125411676زنجانپیروزان صنعت غرب1446
9128423010صنایع نفت وگازوپتروشیمیزنجانکاواك زمین خرم ساواالن1447
09128785520-09191455520زنجانکهکشان قدرت الکترون1448
33728114-09357810889صنایع برق،الکترونیک،زنجانمسعود اجلی1449
02433473058-09122417889زنجانسعید سلجوقی1450
09199811653-09127443944صنایع برق،الکترونیک،زنجانعلیرضا نقیلو1451
33552893-09196952291کنترل واتوماسیونزنجانایمن سیستم برق قدرت پارس1452
33415476-09127441962زنجانزمین معدن طارم1453
9125425467صنایع کشاورزيزنجانحامد قزلباش1454
091028581771507-32221593-33366114زنجانابوالفضل آخوندي1455
33423179-09395892375زنجانهخامنش موتور آریا1456
33457741-09123416152زنجانحمید رکابی1457
2433155026سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتزنجانزمین گستر زنجان1458
2433444771زنجانشرکت فناوري رایانت1459
2433052619نرم افزارزنجانسیمین حق نظري1460
2434221726زنجانتعاونی کهکشان افق پیمان1461



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

9197501125نرم افزارزنجانمحمد صادق پارسا1462
9360357057صنایع برق،الکترونیک،زنجانرسول قره بیگلی نیاي1463
9126418748کنترل واتوماسیونزنجانطاهر تیموري اصل1464
9192685009صنایع برق،الکترونیک،زنجاناروند نت1465
9121414399کنترل واتوماسیونزنجانفرهنگ سولدوزي1466
9121414049صنایع نفت وگازوپتروشیمیزنجانزمین پویش معدن ایرانیان1467
33447858-024زنجانمجید حسنی1468
33462939-024صنایع نفت وگازوپتروشیمیزنجانآسمانه نوین وستا1469
33440240-09122412078زنجانمهدي حمیدي1470
33440240-09192419646زنجانرضا کشاورزي1471
33523713-09123415582سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتزنجانمشاوران اندیشه ورز صهباي یقین1472
33443729زنجانماهان رفاه پارسیان1473
2432221954سیستمهاي مدیریت وبهبودکیفیتزنجانصنایع برق زنگان پارس1474
2236635-سمنانسیدمهران سیف هاشمی1475
0سمنانآوابهبود1476
2223718-سمنانکیفیت گسترشریف1477
223718-3328864سمنانمهندسی وتضمین کیفیت کوشافن آوران سمنان1478
3326030-3343257سمنانخدمات مهندسی فرافنون وطن1479
-3343257سمنانتعاونی برنا مشاوران کارا1480
3342456 سمنانپویندگان کیفیت سمنان1481
3347103 سمنانتعاونی فنی و مهندسی جوان اندیشان پویاي قومس1482
2733323237-سمنانتوربو ژنراتور شاهرود1483
9122319846سمنانشباویز سمنان1484
4456224سمنانصدیقه جانی آبادي محمدآباد1485
3337578سمنانفنی ومهندسی دیهیم1486
4459598سمنانتعاونی برنامشاوران کارا1487
4459613سمنانمهندسی سمن نیروجدید1488
3328864سمنانمهدي خادم حسینی وعلی عزالدین واحسان برهانی1489
3328864سمنانصنعت پژوهان کوشا1490
3347020سمنانپویندگان کیفیت سمنان1491
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3343518سمنانمشاوره مهندسی اندیشه سازان کویر قومس1492
4233157سمنانسپیده سعیدي1493
4233157سمناننرجس سعیدي1494
4233157سمنانرضا سعیدي1495
2324222291سمنانژرفا پژوهان علوم نو1496
3328237سمنانهدف سیستم کومش1497
3339177سمناناصغر چیت گران1498
2314443621سمنانمجتبی غدیري1499
88361434سمنانمرتضی قاضی سعیدي1500
2313320860سمنانگروه مشاورین سرمایه گذاري ستاره صنعت پردازان1501
2732226606سمنانمهندسین مشاور آبیاران گستر قومس1502
2313330488سمنانکارا روش کومش1503
2314444206سمنانتعاونی هسته دانش بنیان فناوران قومس1504
2313325010سمنانمهندسی پویان صنعت قومس1505
2313343429سمنانعلی رضا کاظمی1506
2314438285سمنانتوسعه فناوري ربات صنعتی هیوا1507
2732242963سمنانناوگان صنعت مهر1508
2313347208سمناناندیشه گران کومش1509
2314441124تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیسمنانمسین ایده پردازان قومس1510
2313344028زمین شناسی و اکتشافات معدنیسمنانفناوري اطالعات پندار کویر1511
نفت ، گاز و پتروشیمیسمنانمهدي صفا1512
32919264خدمات مهندسی ماشین االت وتجهیزاتقممهندسی تصفیه گستر قم1513
37765604 خدمات مهندسی  ماشین االت وتجهیزاتقممهندسی کیمیا پلی پیوند1514
37840378 خدمات مهندسی  محصوالت کانی غیرفلزي قمخاك پژوه پارس1515
37503207 خدمات مهندسی ماشین االت ودستگاههاي برقی قمپویا برق کاوه1516
37772525مشاوره فنی مهندسی صنایع غذایی قمسامان صنعت مبتکر1517
ندارد خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیقمپیشرو معدن آریان1518
36641692خدمات مهندسی فلزات اساسیقمکار گستر قم1519
خدمات مهندسی طراحی صنعتیقمهم اندیشان صنعت مشاور1520
37500239سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتقممدیران رهسو آسیا1521
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37786602 سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیت - ماشین االت و تجهیزاتقممهندسی پیمایش کیفیت1522
36649685 خدمات مهندسی مشاوره و طراحی صنعتی قممشاوران شایسته توانمند1523
37710805صنایع برق ،الکترونیک ،کنترل و اتوماسیونقمدانیال کریمی1524
36602473 خدمات مهندسی کامپیوتروفعالیتهاي مربوط به ان قمسیمین سرمایه پارس1525
64542611-021صنایع فلزيقمسپنتا ساوا جوش1526
32916768طراحی صنعتیقممبتکران کیفیت صنعت قم1527
37830399 خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیقمزمین کاوان یاقوت کویر قم1528
32907255کامپیوتر و فعالیت هاي مربوط به انقمقم رایانه ( عباس سبز علی گل)1529
33342277صنایع ماشین سازي و تجهیزارتقممحمود خوش گفتار1530
37754881خدمات مهندسی - صنایع- گاز و پتروشیمیقمپیش گامان کاوش1531
32919264طراحی صنعتیقمفن اوران فومهاي پیشرفته ایرانیان1532
37743692طراحی صنعتیقمنگارین اندیشه بهبود1533
37833095خدمات مهندسی طراحی صنعتیقمایده پردازان صنعت پارس1534
32616094 خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیقمحفار معدن آریا1535
36668424صنایع گاز و پتروشیمیقممهندسین مشاوره و بازرسی فنی صنعت پیام پایدار1536
32904533سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتقم  آشیانه بهبود جهانی1537
32940552 سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتقمنگین علوم مهرگان1538
 خدمات مهندسی  محصوالت کانی غیرفلزي قممهندسی پژوهش صنعت عماد1539
36702881خدمات مهندسی زمین شناسی واکتشافات معدنیقمبین المللی شهاب بهین گستر1540
37730100 خدمات مهندسی کامپیوتروفعالیتهاي مربوط به ان قمسراي برنامه نویسان زبده1541
 صنایع شکل دادن فلزاتقمفناوري و صنعت کهکشان1542
37788898 خدمات مهندسی  ماشین االت وتجهیزات قمداده گسترایمن1543
سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتقممحمد شیري (  گیتا صنعت کویر ) 1544
مشاوره در زمینه محصوالت پلیمريقمعلی صدیقی1545
37716717سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتقمسحاب اندیشه سبز1546
09127491799رضاییسیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتقمنسیم اندیشه فردا1547
37749634 سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتقمامیرحسین زاهدي موحد1548
6614351خدمات مهندسی سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتقمصنعت پردازش قم1549
37731517خدمات مهندسی صنعت نرم افزارقمراهبردهاي اطالعات در صنعت امروز1550
37740713خدمات مهندسی صنایع غذایی و دارویی و مدیریت بهبود کیفیتقمپایش صنعت آروین پارس ( کیفیت گستر فائق ) 1551
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 خدمات مهندسی طراحی صنعتی قممبتکران ایده پرداز شرق1552
37746329سیستم هاي کیفیت مدیریت و بهبود کیفیت قمطلیعه کیفیت شرق1553
 سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتقمتحقیقاتی، مشاوره اي و مهندسی تناوش1554
36625861سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتقمشهاب الدین شعاعی متین1555
36619032 خدمات مهندسی  محصوالت کانی غیرفلزي قمزمین پردازان قم1556
سیستم هاي کیفیت مدیریت و بهبود کیفیت قماحمد عطارنیا1557
سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتقممهندسی مدیران کیفیت پاسارگاد1558
 خدمات مهندسی  ماشین االت وتجهیزات قمعباس خیزي1559
32911477زمین شناسی و اکتشافاتقمزمین کاوان کویر( پارس) 1560
 خدمات مهندسی مشاوره و طراحی صنعتی قم تراوش ایده پویا1561
7749106 خدمات مهندسی  انتشارات وچاپ قممؤسسه علمی آموزشی پرتو دانش قم1562
خدمات مهندسی طراحی صنعتیقممهرداد بابائیان1563
طراحی صنعتیقمتعاونی گنجینه ارتباطات عصر جدید1564
خدمات مهندسی صنایع شیمیایی و سلولزيقمسید علیرضا سجادیان ( طباطبایی ) 1565
خدمات مهندسی سیستمهاي مدیریت وبهبود کیفیتقمپارس ماد قم1566
 خدمات مهندسی طراحی صنعتی قمپارس سینا صنعت آلفا1567
سیستم هاي کیفیت مدیریت و بهبود کیفیت قممدیران به اندیش هزاره سوم اسیا1568
6220300-0253خدمات مهندسی محصوالت غذایی و اشامیدنیقممبین مهر قم1569
32940007قم  بهپردازان داده هاي شی گرا1570
36653120مهندسی مواد و فرآیندهاي تولید قم ایده نوین صنعت ایرانیان1571
0 طراحی صنعتیقمکمیل حسین پور1572
37714980طراحی صنعتیقم  زهرا عبادي1573
37733529صنایع برق، الکترونیک، کنترل و اتوماسیون قمتداوم مدیریت زنجیره اي تامین داده هاي پایدار1574
32933145طراحی صنعتیقم امیر فیض1575
36649685زمین شناسی و اکتشافات معدنی قم  صنعتی معدنی حدید باستان1576
36603260صنایع فلزيقمجوادنعمتی سرکارآباد1577
طراحی صنعتیقماسماعیل میرزا خانی1578
طراحی صنعتیقمپیشگام پاالیش فرس1579
32911477زمین شناسی و اکتشافات معدنی قممیهن کاوش رسوب آزمون نگار1580
33347189صنایع شیمیاییقمعلی زیاد ثانوي1581
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32923539طراحی صنعتیقممحمد صادق لطیف1582
طراحی صنعتیقمساناز صادقی1583
37841718صنایع برق، الکترونیک، کنترل و اتوماسیون قمعصر سازان صنعت پویا1584
طراحی صنعتیقمره پویان امید دانش1585
تولید و بهینه سازي مصرف انرژيقممانا سازان سدید1586
ــــ37232208صنایع غذایی و داروییکرمانشاهنوآفرینان آپادانا غرب1587
ــــ9122162937صنایع زیست محیطیکرمانشاهجمشید درایت1588
ــــ9181322194سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهمجید شبیري- معین خرمی1589
ــــ9187346769صنایع برق الکترونیککرمانشاهمسعود گاللی –زیبا خسروي( حکمت صنعت ایرانیان) 1590
ــــــــصنایع برق الکترونیککرمانشاهبهزاد خزائی1591
ــــ38258286خدمات مهندسی ماشین سازيکرمانشاهرامیار توکلی-شرکت سانیا برج پرشیا1592
ــــ38366705سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهعلی دارابی1593
ــــ9183571193خدمات مهندسی صنایع فلزي بسته بنديکرمانشاهامین کرانی1594
ــــ37303100سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهبهین گستر صنایع زاگرس1595
ــــ38282199سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهریاضیات صنعتی زاگرس1596
ــــ9183573080سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهپرویز مرادي1597
ــــ_____سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهعلیرضا مومیوند1598
ــــ9181316792خدمات مهندسی ماشین سازي و تجهیزاتکرمانشاهآرمان ذوالفقاري1599
ــــ0832-3352579خدمات مهندسی صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهآرمان ذوالفقاري1600
ــــ38391070سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهفن آفرینان اندیشه هنر زاگرس1601
ــــ9187199489صنایع کشاورزيکرمانشاهنواندیشان مزرعه1602
ــــ9124968553صنایع زیست محیطی،آب ، فاضالب و فیلتراسیونکرمانشاههماي سالمت کار و ایمنی1603
ــــ9108647484مهندسی کامپیوتر و خدمات مربوط به آنکرمانشاهتعاونی 16042031
ــــ083-45246007سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهایده پردازان آریون آوا1605
ــــ34735089سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهطلوع بهینه زاگرس1606
ــــ38253811خدمات مهندسی صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهپردازش ریزداده پایا جم1607
ــــ9181337620سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهشهیره شافعیان1608
ــــ37245631سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهزیبا شافعیان1609
ــــ34735092صنایع ماشین ابزارکرمانشاهطراحان صنعت هزاره سوم1610
ــــ38229725مهندسی صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهآتیه سازان الکترونیک1611
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ــــ9186801940سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهمحسن مومنه1612
ــــ9183304944صنایع برق و الکترونیککرمانشاهفرزاد ناصح نیا1613
ــــ34318452مهندسی ماشین سازي و تجهیزاتکرمانشاهاحسان داهی1614
ــــ38397547صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهاسکندر فرخی1615
ــــ9124462642سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهیوسف محمدي فر1616
ــــ9364367208صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاههوشمند افروز بیستون1617
ــــ9364367208صنایع الکترونیککرمانشاههوشمند افروز بیستون1618
ــــ9182973161صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهعلی یوسف نژاد1619
ــــ9188589904مهندسی کامپیوتر و خدمات مربوط به آنکرمانشاهفرشاد حاتمی1620
ــــ9184307877سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهعرفان ناصري1621
ــــ9129318063مهندسی مواد و فرایندهاي تولیدکرمانشاهشتاب آرا تک1622
ــــ9188339249صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهافق اندیشان ونداد1623
ــــ9186874485صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیونکرمانشاهمریم ملکی1624
ــــ9182589362ماشین سازي و تجهیزاتکرمانشاهطراحان صنعت افق باختر1625
ــــ9182318588سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهسامان خاکریزي1626
37286894صنایع غذایی و داروییکرمانشاهآریا دانش بابکان1627
9187399980صنایع غذایی و داروییکرمانشاهآریا صنعت پارس غرب1628
9183392331سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهآرین سازه کرد1629
9183363615سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهالکترو درخشش باختر1630
9183310352صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهبرق بهمن زاگرس1631
38253808صنایع ماشین سازي و تجهیزاتکرمانشاهبهساز فناور شریف1632
9183392506صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهبهساز مدار آریا1633
9188319042صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهبهین صنعت نیرو1634
38213150صنایع غذایی و داروییکرمانشاهپارس کیفیت سرآمد ماندگار1635
9188558174سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهپژوهان صنعت جاویدغرب1636
9188316083صنعت نفت و گاز و پتروشیمیکرمانشاهپژوهان صنعت کرمانشاه1637
9188366859سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهپویا گستر طلوع1638
38384990سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهپویانگر جامع غرب1639
9188319043سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهپیشبران کیفیت سامانه1640
9181322608صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهپیمانغرب1641
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9181324526استخراج و بهره برداريکرمانشاهثمین معدن زاگرس1642
9188327092سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهخدمات مدیریت صنایع صنعت ساز1643
37293593صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهداده پردازان آفتاب دي1644
9183365209سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهراه پویان صنعت غرب1645
38382881خدمات مهندسی کامپیوتريکرمانشاهرایانه پرداز هما1646
9183303321صنایع خودروکرمانشاهنگین فن آور شریف1647
9183380019صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهریجاب برودت1648
9188312289صنایع غذایی و داروییکرمانشاهزاگرس سبز صنعت غرب1649
9188310590صنایع زیست محیطی،آب و فاضالب و فیلتراسیونکرمانشاهزیست پردازش باختر1650
37287099صنایع فلزي( بسته بندي-فلزي-مفتولی-لوازم خانگی-حرارتی و کرمانشاهسامان سازه عرصه صنعت1651
9183313171سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهشایان صنعت اندیشه زاگرس1652
9188317789صنایع ماشین سازي و تجهیزاتکرمانشاهشکیب اطمینان غرب1653
9188325095صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهغرب فلز1654
9188362904صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهفرجاد صنعت غرب1655
9183393359صنایع غذایی و داروییکرمانشاهکیمیاکاران شاهو1656
37260239صنایع غذایی و داروییکرمانشاهگروه مشاوران صنعت1657
38253702صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهمبتکران ایده پردازسهند1658
9188332662صنایع برق،الکترونیک ، کنترل و اتوماسیونکرمانشاهمهرگان نیرو پویا1659
9183593206استخراج و بهره برداريکرمانشاهمهندسین مشاور سپهر درخشان1660
37245129صنایع شیمیایی و سلولزيکرمانشاهمهندسین مشاور طرح و ابداع رازي1661
37244981مهندسی مواد و فرایندهاي تولیدکرمانشاهمهندسین مشاور علوم و فناوري نانو مواد پارس1662
37298922-4خدمات صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهنیروي غرب1663
9181321939صنایع نرم افزارکرمانشاههمکاران سیستم1664
38381545صنایع نیروگاهی وتولیدانرژيکرمانشاههیدروسوالر سازه غرب1665
37267000زمین شناسی و اکتشافات معدنیکرمانشاهامکان سنجی اقتصادي پاسارگاد1666
9183895503مهندسی مواد و فرآورده هاي معدنیکرمانشاهسنگ کره پژوه1667
9183892018مهندسی استخراج زغال سنگ و لیمینت و ...کرمانشاهمهدي محمودي1668
38394790سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهراهکار اندیشان مدیریت ماندگار1669
37276101مهندسی کامپیوتر و خدمات مربوط به آنکرمانشاهمصیب محبی1670
37299416سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهساحل اعظمی1671
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34735087مهندسی مواد و فرآورده هاي معدنیکرمانشاهعلیرضا کفایتی1672
38252683سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهفناوران صنعت بهار زاگرس1673
38245673سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهبهبود سیستم کارینو1674
9185666165مهندسی مواد و محصوالت شیمیاییکرمانشاهساویان سیستم غرب1675
37297458مهندسی مواد و فرایندهاي تولیدکرمانشاهتکین لیان پارس1676
38211547صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاهداده پردازان مدریک1677
32916768صنایع برق و نیروگاهیکرمانشاههزار سازه بیستون1678
37830399مهندسی نفت گاز و پتروشیمیکرمانشاهسید جواد میرمعینی1679
32907255مهندسی مواد و فرایندهاي تولیدکرمانشاهناظران همسان ساز غرب1680
33342277مهندسی کامپیوتر و خدمات مربوط به آنکرمانشاهسایه خورشید بدر( سید حسن امیري) 1681
37754881سیستمهاي مدیریت و بهبود کیفیتکرمانشاهپیشبران خدمات فناوري یاسان1682
113237649صنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون مازندرانشرکت بهین کیفیت شمال1683
15122503250صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیونمازندرانموسسه تحقیقات و مشاوره مدیریت ابردانش مازند1684
1512272431صنایع کشاورزيمازندرانشرکت همکاران سیستم مازندران1685

شرکت توسعه دهندگان فن آوري   اطالعات  نیاك (  با مسئولیت 1686
محدود ) 

1212280772زمین شناسی و اکتشافات معدنیمازندران

1113232026صنعت نرم افزارمازندرانشرکت خوش خبر فراز شمال1687
1512262239صنایع فلزيمازندرانشرکت بهبود گستر پویا1688
1212257184طراحی صنعتی مازندرانشرکت ماندگار کیفیت1689
1512210942زمین شناسی و اکتشافات معدنیمازندرانشرکت مهندسین واستریوش طبرستان1690
1512269466info@perjiva.irزمین شناسی و اکتشافات معدنیمازندرانشرکت گروه صنعتی فراناب پرجیوا (  با مسئولیت محدود1691
1513211761زمین شناسی و اکتشافات معدنیمازندرانشرکت مهندسی بنیانکاران نیروي شمال1692
1212240203mzabehy@yahoo.comصنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون مازندرانشرکت رویال صنعت آمل (  سهامی خاص ) 1693
1513261753info@sare-eng.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت مازندرانشرکت مهندسی صارع شمال (  سهامی خاص ) 1694

شرکت تعاونی تولیدي مهندسی  فن آوران اطالعات برنامه سازان 1695
شریف

3221818-01113211008صنایع کشاورزيمازندران

1512264396Tabarstan@yahoo.comزمین شناسی و اکتشافات معدنی مازندرانشرکت مشاورین بهساز فرآیند طبرستان (  سهامی خاص1696
01512200996widaco@gmail.com-7مهندسی مواد و فرآیند هاي تولیدمازندرانشرکت مهندسین مشاور البرزآموت (  سهامی خاص ) 1697
3243122Tavazonmohit@yahoo.com-01233243980سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت مازندرانشرکت توازن محیط (  سهامی خاص ) 1698

1512235959HAMED-BABO1666@yAHOO.COMصنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون مازندرانشرکت آزمون گستر صنعت (  سهامی خاص ) 1699
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1513285348Behbood-gostaran@yahoo.com سیستم هاي بهبود کیفیت-صنایع زیست - -مازندرانشرکت بهبود گستران صنعت طبرستان (  سهامی خاص ) 1700

1513266091RKTQA110-gostaran@yahoo.comصنایع کشاورزيمازندرانشرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی اندیشه سراي کیفیت کیان1701

1513405702Tadbir-t-p@yahoo.comصنایع غذایی و داروییمازندرانشرکت تدبیر تجارت پیشرو( سهامی خاص) 1702
1512251428amirmaham@gmail.com سیستم مدیریت و بهبود کیفیت مازندرانشرکت گروه مهندسین ناظران سازه مهام (  سهامی خاص ) 1703
1512297702nobahar@rasa.co.orgصنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیونمازندرانراهبران سیستم آتیه( سهامی خاص) 1704
1512278023Modaresi-eng@yahoo.comسیستم مدیریت و بهبود کیفیتمازندرانشرکت امعان نورگستر( سهامی خاص) 1705
1513259075info@poyaparto.irصنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیونمازندرانمهندسی پویا پرتو طرح1706
1512263929سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت مازندرانکانون بازنشستگان حفاظت محیط زیست مازندران1707
1212230805g.javadirad@gmail.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت مازندرانفنی مهندسی فناوري سامانه هاي مولد قدرت کاسپین1708
1245356030صنایع برق، الکترونیک، کنترل و اتوماسیونمازندرانشرکت فنی و مهندسی و بازرگانی رسم نوین البرز1709
1212267402مشاور فنی و مهندسی در زمینه زمین شناسی و اکتشاف معدنیمازندرانخانم رقیه  آبرود1710
 سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتمازندرانشرکت بازار پیامک آمل پیام1711
1113246069صنایع نیروگاهی و تولید انرزيمازندرانشرکت صباسازان خزر1712
1512133003سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت مازندرانتابش رعد مازند ( سهامی خاص) 1713
1513217360صنایع فلزيمازندراناندیشمندان سبز طبرستان ( سهامی خاص ) 1714
1525226870صنایع فلزي( تست جوش) مازندرانآریان مشاور مازندران1715
صنعت نرم افزار شاخه GISمازندرانقربان وهاب زاده کبریا1716
1212270905Azarmahan-ndt@YAhoo.comصنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیمازندرانشرکت یکتا فناوران آذر مهان1717
1512277118صنعت نرم افزارمازندرانشرکت پردازشگران اطالعات دودوئی1718
1513259659jadoofekr@yahoo.comمهندسی مواد و فرآیند هاي تولیدمازندرانجادوي فکر1719
1133378005صنعت نرم افزارمازندرانگروه مشاوران چهراز پارس ایده1720
32326810صنعت تولید نرم افزارمازندرانتدبیر پویان صنعت شمال (  سهامی خاص) 1721
44229774مهندسی مواد و فرآیند تولیدمازندرانفوالد آزمون کاسپین1722
43292835Alborzengineering.comسیستم مدیریت و بهبود کیفیتمازندراناکسون طرح البرز1723
33260309Nabian.ali@gmail.comصنعت نرم افزارمازندرانفنی مهندسی فناوري شایان توسعه البرز1724
44252018mabianali@gmail.comصنعت نرم افزارمازندرانهمیاران صنعت رایمند (  سهامی خاص ) 1725
1133397702Rasaco.rc@gmail.comصنایع برق , الکترونیک کنترل و اتوماسیون مازندرانراهبران سازندگی اندیشه سهامی خاص1726
34131343Httppc://www.gsmarak.com-34131323طراحی صنعتی محصوالت فلزي فابریکی مرکزيصنعتی گام اراك1727
33123879info@pwterosaz.comمشاور فنی و مهندسی درزمینه طراحی صنعتی مرکزيفرا پتروسازان انرژي1728
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42213889info@brgi.ir     09123556678طراحی صنعتی صنایع شیمیایی صنایع غیرفلزي به جز کامپوزیت مرکزيمهندسن مشاور بهینه طراحان گستر ایرانیان1729
33553248shayanbarghco@yahoo com-33553258کنترل و اتوماسیون مرکزيشایان برق1730
917681412yari_iman@yahoo.comاستخراج و بهره برداريهرمزگانایمان یاري1731
9192460717www.sorenaenargy,irصنایع شیمیایی و سلولوزيهرمزگانمهرتاب انرژي سورنا1732
9171588525karimi.5448@yahoo.comسیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت هرمزگانمحمدرضا کریمی1733

9364321042somaye_bahrami167@yahoo.comصنایع زیست محیطی ، آب و فاضالب و فیلتراسیونهرمزگانسمیه بهرامی سعادت آبادي1734

9171500810Www.farzamsara.comصنعت ، نفت ، گاز و پتروشیمیهرمزگانشرکت فرزام سراي خلیج فارس1735
9171500810npg.hormozan1@gmail.comصنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیونهرمزگانناب پایش جنوب هرمزان1736
09380678079vahid.soltaniniya@gmail,com     07633334016صنایع برق،الکترونیک،کنترل و اتوماسیونهرمزگانوحیدرضا سلطانی نیا دهقان1737
09171024330egshor@yahoo.com     07632239509سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت هرمزگاناعتماد گستر صنعت هرمزگان1738
9132734363صنایع نیروگاهی و انرژيیزدشرکت الکترونیک صنعت توان افزا1739
9131517827صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیونیزدشرکت تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر1740
3538232191صنایع برق و الکترونیک و کنترل اتوماسیونیزدشرکت  خدمات مهندسی شهاب گستر الکتریک1741
3532275727صنایع فلزيیزدشرکت صنایع فوالد پرشین سپهر اردکان1742
3535236670سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتیزدشرکت راهبران مدیریت نوین پویا1743
3532340094صنایع ماشین سازي و تجهیزاتیزدشرکت سامان آرا فرایند کیفیت میبد1744
35372773310صنایع برق الکترونیک و کنترل اتوماسیونیزدمهدي نجاتی1745
3537272270طراحی صنعتییزدشرکت آسانسور پارس یزد1746
3538268663استخراج و بهره برداريیزدشرکت فن آوران فوالد آبتین1747
3532553543صنایع فلزيیزدشرکت فراورده هاي نسوز آذر شید پارس1748
353248054سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتیزدحمید حسنی ده آبادي1749
3535228051سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتیزدشرکت تدبیر و توسعه پرنیان1750
353727459طراحی صنعتی و بهینه سازي انرژيیزدمحمد ایمان امامی1751
3537283712استخراج و بهره برداريیزدشرکت بیستون کویر یزد1752
صنایع سیمان و آهکیزدشرکت ابرسازان ابنیه و ایمن سازان راه کویر1753
3537280322سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتیزدشرکت رهپویان ایده پرداز کارا کویر ایساتیس1754
3535253592زمینه جوشکاريیزدشرکت کاوش گستر پویا1755
3538243590صنایع زیست محیطی آب و فاضالب و فیلتراسیونیزدشرکت پژوهندگان آرمان سبز محیط  زهرا خبري1756
3535246570نرم افزار تحت وبیزدشرکت مهر گستر نگین درخشان کویرمرضیه مهدي زاده1757
3537281768سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتیزدشرکت اندیشه سازان تابان کویر1758
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وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

3538200955زمینه جوشکاريیزدشرکت ناظران پارت افالك1759
3538200955زمینه پوشاكیزدشرکت صنایع طراحان دوخت1760
3532633695معدنیزدشرکت تعاونی دانش بنیان زمین مینا یزد1761
3538264014صنایع سرامیکیزدصابري حسین آبادي1762
3535228368ابزار پزشکی اپتیکیزدشرکت پردیس پژوهش فناوران یزد1763
3538259947زمینه معدنیزدشرکت مهندسین مشاور زمین نما ایساتیس1764
3536245395معدنیزدشرکت مشاورین زمین فن آور یزد1765
3538254931یزدشرکت کیمیا سنجش پارسا ایساتیس1766
32234470سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت پیشران توسعه شرق1767
32224531زمین شناسی و اکتشاف معدنیپرتو سیستم پردازان بیرجند1768
9155250078 سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیتسیالن پاس بیرجند1769
32228023-32222467صنایع نیروگاهی و تولید انرزي شرکت بازرگانی افق شرق1770
32443655-09151602003 سیستم هاي مدیریت و بهبود کیفیت مهندسی رایانه اي آگاهان تدبیر1771
32443977صنایع فلزي آیدین رایانه بیرجند1772
32238992صنایع فلزي( تست جوش) محمد حسن شکري1773
32431762-09374309143صنعت نرم افزار شاخه GISسید ابراهیم خلیلی نژاد1774
32449359-09153624300صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهیمهندسی تاسیساتی اخگر تابان کویر1775
32210924-5صنعت نرم افزار شرکت تعاونی تولیدي اتحاد تابلو خراسان1776
32409211مهندسی مواد و فرآیند هاي تولید جوش گستر بیرجند1777
32442507-32446260صنعت نرم افزار شرکت صحت آزماي پارسیان1778
 صنعت تولید نرم افزار شرکت فنی و مهندسی شکوه شرق( دانش بنیان) 1779
3532373391بسته بندي میوه و سبزیجات و کنسرو غیر گوشتی1780
1781PET طرح بازیابی ضایعات پالستیک
تولید انواع روغن هاي صنعتی1782
تعمیر و نگهداري شناورهاي دریایی1783
فرآوري انواع میگو و ماهی آب شور1784
قطعات بتنی1785
انواع سیم و کابل برق1786
نمک خوراکی تصفیه شده1787
نئوپان خام از چوب1788



وب سایت ایمیلتلفن /فاکسحوزه فعالیتنام استاننام واحدردیف

لیست واحدھا ی معتبر فنی و مھندسی

یخسازي1789
احداث پایانه صادراتی و ترانزیتی1790
1791MF انبارهاي سري اسید استارتی
کارخانه یخ سازي1792
آهک کلسینه1793
کاند مس1794
قطعات بتنی1795
تولید دستگاههاي آب شیرین کن1796
تعمیر و نگهداري شناورهاي دریایی1797
آب آشامیدنی بسته بندي شده1798
برگزاري دوره َآنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی1799
آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده1800
عملیات اطفا حریق و امداد و نجات1801
فنون روشهاي تحقیقات بازاریابی مناسب با شرایط بازار ایران1802
44955002راهبران توسعه آراد1803


