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 برخي از مشتريان ما
 

 ها وزارتخانه

پرورش، وزارت فرهنگ و  و موزشآ علوم،  وزارت وزارت

حراست وزارت  ،، وزارت مسكن و شهرسازيارشاد اسالمي

، وزارت دادگستري، وزارت ورزش و شهرسازي  راه و

 جوانان، 

 دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي

تهران،  مدرس تربيت دانشگاه اميركبير، صنعتي دانشگاه

 و علم جهاد دانشگاهيبهشتي،  شهيد دانشگاه

 دانشگاه ،اهواز چمران تبريز، دانشگاه دانشگاه صنعت، 

 -نفت صنعت دانشگاه تبريز، سهند صنعتي دانشگاه ،اروميه

 دريانوردي دانشگاهدانشگاه تربيت مدرس نور،  تهران،

 دانشگاه دانشگاه شيراز، چابهار، المللي بين دانشگاه چابهار،

 دانشگاهبلوچستان،  و سيستان دانشگاه، رفسنجان وليعصر

 علوم و طبيعي منابع دانشكده يزد، دانشگاه هرمزگان،

 جنوب آبخيزداري و طبيعي منابع كل اداره نور، دريايي

 گرگان، طبيعي منابع و كشاورزي علوم دانشگاه، كرمان

 دانشگاه ،سبزوار معلم تربيت دانشگاه ،لرستان دانشگاه

 آب صنعت دانشگاه ،مراغه ، دانشگاهقم مفيد دانشگاه ايالم،

 دانشگاه اهواز، شاپور جندي دانشگاه كرمانشاه، برق و

 دانشگاه مذاهب، دانشگاه تبريز،دانشوران غيرانتفاعي

 خواجه دانشگاه، اشتر مالک صنعتي دانشگاه، كشاورزي

 كشاورزي دانشگاه، علوم دانشكده طوسي نصيرالدين

 شهيد پزشكي علوم دانشگاهمركزي،  ساختمان گرگان

ه دانشگادانشگاه علوم پزشكي اروميه، ، يزد صدوقي

، دانشگاه گلستاندانشگاه آزاد سيرجان، سراسري ياسوج، 

 علوم و دريانوردي دانشگاه، اشتر مالک صنعتي دانشگاه

، ايالم سراسري گاه، دانشگاه تفرش، دانشچابهار دريايي

 علوم دانشگاه، ، دانشگاه اصفهاناهواز نفت صنعت دانشكده

 دانشكده، اردبيلي محقق دانشگاه، توانبخشي و بهزيستي

 پزشكي علوم دانشگاه پزشكي رساني اطالع و مديريت

 دانشكده - شهيدبهشتي پزشكي علوم دانشگاه، تهران

 دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده ، ومامايي پرستاري

 دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده، تهران پزشكي علوم

 استان- كاربردي علمي جامع دانشگاه، اهواز شاپورجندي

، بروجرد تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه، ايالم

 آب صنعت كاربردي - علمي موسسه، تهران نفت دانشكده

 واحد تهران آزاد ، دانشگاهگيالن آموزشي واحد- برق و

 ، دانشگاه دانشگاه آزاد ابهر دانشگاه آزاد نظرآباد،مركزي، 

 آزاد دهاقان، دانشگاه اسالمي آزاد ، دانشگاهآزادشهر آزاد

، هريس آزاد المرد، دانشگاه آزاد آبادان، دانشگاه اسالمي

 اسالمي آزاد دانشگاه، زاهدان هاتف انتفاعي غير دانشگاه

 ادبي و علمي هاي انجمن مركزي كميسيون، قوچان واحد

 آزاد دانشگاه، اراك اسالمي آزاد دانشگاه، آزاد دانشگاه

 غير دانشگاه)دماوند ارشاد عالي آموزش موسسه، دليجان

واحد دندانپزشكي، -، دانشگاه آزاد اسالمي(ارشاد انتفاعي

 آزاد دانشگاه، شهر خميني واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، انديمشک واحد اسالمي

 واحد - 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، واحدقروه–

، دهلران واحد- 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، هرسين

 دانشگاه، غرب ايوان مركز- 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه

 اسالمي آزاد دانشگاه، مهران واحد- 11 منطقه اسالمي آزاد

 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، روانسر واحد - 11 منطقه

– 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، صحنه واحد -

 قصر واحد - 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، واحدآبدانان

، شهر دره مركز- 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، شيرين

 دانشگاه، گيالنغرب واحد - 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه

 آزاد دانشگاه، واحدكرمانشاه – 11 منطقه اسالمي آزاد

 آزاد دانشگاه، آبادغرباسالم واحد - 11 منطقه اسالمي

 آزاد دانشگاه، مركزسنقروكليائي – 11 منطقه اسالمي

 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، ايالم – 11 منطقه اسالمي

 – 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، واحدسقز– 11

، كنگاور واحد - 11 منطقه اسالمي آزاد دانشگاه، دبيرخانه

 پزشكي علوم ، دانشگاهاردبيل واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 علوم ، دانشگاهرفسنجان پزشكي علوم ، دانشگاهسمنان

 علوم كاشان، دانشگاه پزشكي علوم مشهد، دانشگاه پزشكي

بيرجند، دانشگاه  پزشكي علوم شاهرود، دانشگاه پزشكي

علوم پزشكي سيستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاهو خدمات درماني بيرجند، 

 گرگان، دانشگاه نور پيام دانشگاه، (ع) رضا امام بيمارستان ،

 علمي زاهدان، دانشگاه نور پيام ايالم، دانشگاه نور پيام

، خوراسگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه، يزد كاربردي

 مهديشهر خرداد 15 بيمارستان دانشگاه فرهنگيان،
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، بيمارستان پارسا، بيمارستان موسوي، دانشگاه (سمنان)

، دانشگاه زهرا بوئين واحد اسالمي آزاد دانشگاه   نيشابور،

 پيام نور تهران، دانشگاه سراسري سمنان، دانشگاه دامغان،

سازمان ، كي سمنانخانه بهداشت دانشگاه علوم پزش

 يريتمد يكاربرد ي) دانشگاه علم يصنعت يريتمد

پاستور  يتوانست، ياهلل عالمه كرم يتآ يمارستانب، (يصنعت

، بيمارستان امام خميني، بيمارستان قلب تهران، يرانا

 بيمارستان سنقر، آزمايشگاه محمد كرمانشاهي

 و مراکز آموزشي سازمانها

قزوين،  پرورش و آموزشتهران،  شهر پرورش و آموزش

تبريز،  پرورش و رضوي، آموزش خراسان پرورش و آموزش

 ناحيه پرورش و آموزش اردبيل، پرورش و آموزش سازمان

 پرورش و آموزش سازمان، يزد پرورش و آموزش، تبريز 4

 مركزي  كتابخانه ،نيكان فرهنگي مجتمع، گلستان

 يزد، مجتمع مالصدرا آموزش تهران، مركز دانشگاه

تهران،  مفيد آموزشي زاهدان، مجتمع خياباني آموزشي

 احوال ثبت آموزش مركزايران،  طبي تشخيص آزمايشگاه

 واحد خوزستان كشاورزي جهاد آموزش مركز، اهواز شعبه

، كانون دانشوران آموزشي موسسه، روستايي تعاوني

پرورش فكري كودكان و نوجوانان، آموزش و پرورش ناحيه 

، جهاد اهواز 4 ناحيه پرورش و آموزش ادارهاهواز،  2

كشاورزي استان زنجان، مدرسه راهنمايي آزاده اصفهان، 

 يگانه فرزانگان دبيرستان، بازرگاني وزارت آموزش مركز

 دانشگاه مدارس انتفاعي غير آموزشي مجتمع، تكادو پويا

، آذربايجان پژوهشي و آموزشي عالي مجتمع، اصفهان

، ايران مطبوعاتي فرهنگي هموسس، اسراء اسالمي موسسه

 پرورش و آموزش، خوارزمي آزاد عالي آموزش موسسه

، موسسه ارتباط)وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا(، دزفول

، مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي CRCIS اسالمي موسسه

 شهرداريهاي مشاوره و آموزش ، تحقيقات موسسهايران، 

 راهنمايي مدرسه، طوس راهنمايي مدرسه، رضوي خراسان

، غربي آذربايجان استان وپرورش آموزش، بابانظر شهيد

، بنيان مدرسه، زاهدان خيابانيان شهيد  كشاورزي جهاد

 استان پرورش و آموزش كل اداره، سوره هنري حوزه

، نمازي درماني و آموزش مركز، بلوچستان و سيستان

 امام موسسه، موسسه در راه حق، غرب آموزشي مجتمع

، بيرجند پرورش آموزشچي، علمي آموزشي قلم، بنياد رضا

 پرورش و آموزش مديريت، قزوين شهر پرورش و آموزش

، فرزانگان يگانه، قاين پرورش آموزش مديريت، كوثر

 سازمان، اصفهان بهشت هشت عالي آموزش موسسه

، مديريت كرج دختران آموزشگاه، قزوين استان اتوبوسراني

 حرفه و فني آموزشكدهآموزش و پرورش شهرستان بناب، 

 ،زهرا بوئين پرورش و آموزش اداره  ،نيشابور دختران اي

 اميد موسسه، زاهدان( س) الزهرا پزشكي چشم بيمارستان

، سپهر كارا ايمن موسسه، صنعت عمران موسسه ،پارس

، دبيرستان اطهر-اراك دختران اي حرفه و فني آموزشكده

، زاهدان مطهري شهيد معلم تربيت مركزسالم سبز، 

 سازمان كوثر، بيرجند پرورش آموزش

 پژوهشي مراکز

پژوهشكده سازمان  رنگ، نفت، پژوهشگاه پژوهشگاه

مركز  اسالمي، علوم كامپيوتري تحقيقات مركز هوايي، 

 و سيستان  كشاورزي تحقيقات مركز نشر دانشگاهي، 

 مركز، رضوي خراسان فكري پرورش بلوچستان، كانون

، سايپا تحقيقات مركز، قم اسالمي علوم تحقيقات

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، پتروشيمي 

 و مطالعات مركزنوريه)برزويه(، پتروشيمي اميركبير، 

 آموزشي مجتمع، اقيانوسيه و آسيا جمعيتي هاي پژوهش

 عالي آموزش مركز، زابل شهرستان كشاورزي تحقيقات

، بنيادي هايدانش پژوهشگاه، 38 واحد - كاربردي-علمي

 تحقيقات مركز، اصفهان تحقيقاتي و علمي شهرك

 پژوهشگاه كتابخانه، تهران استان طبيعي منابع و كشاورزي

كتابخانه  ،فضايي تحقيقات پژوهشكده، بنيادي هايدانش

 ، استان همدان يعموم يها

 سازمان هاي آب منطقه اي

شركت آب منطقه اي  قزوين، اي منطقه آب سازمان

 و آب خوزستان، سازمان آب برداري بهره شركتاصفهان، 

 و سيستان اي منطقه آب لرستان، سازمان فاضالب

 شركت، شمالي خراسان فاضالب و آب بلوچستان، شركت

، شركت وبلوچستان سيستان استان شهري فاضالب و آب

 و آب شركتآب منطقه اي كهكيلويه و بوير احمد، 

 اي منطقه آب سهامي شركت، زنجان استان فاضالب

 ، دزفول شهرستان فاضالب و آب شركت، شمالي خراسان
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 برق شرکتهاي 

همدان،  برق توزيع شركت  يزد، استان برق توزيع شركت

، (تبريز حرارتي نيروگاه)شرقي آذربايجان برق توليد شركت

 توزيع شركت، شرقي آذربايجان استان برق توزيع شركت

 برق نيروي توزيع شركت، كرمانشاه استان برق نيروي

، شركت سمنان اي منطقه برق شركت، كردستان استان

، تبريز برق توليد مديريت شركتاي گلستان، برق منطقه

، شركت نجانز استان برق نيروي توليد مديريت شركت

 برق نيروي توليد مديريت شركتبرق منطقه اي اصفهان، 

 اي منطقه برق شركت، (تركيبي سيكل نيروگاه)يزد استان

 نيروي آرمان شركت ،يزد اي منطقه برق شركت، زنجان

) نيروگاه سبالن(، شركت توزيع برق استان سبالن

 خوزستان، 

 مخابرات

شركت مخابرات استان تهران، اداره كل مخابرات ايران، 

 احمد، شركت بوير و كهكيلويه استان مخابرات شركت

 استان مخابرات غربي، شركت آذربايجان استان مخابرات

ان ، شركت مخابرات استخوزستان مخابرات يزد، شركت

 استان مخابرات شركت، سمنان، مخابرات استان گلستان

، شركت جنوبي خراساناستان  مخابراتشركت ، خوزستان

 مخابرات استان كرمان

 سيما و صدا

 جمهوري سيماي و صدا همشهري، سازمان روزنامه

 تهران، سازمان سيما و صدا سياسي ايران، معاونت اسالمي

 راديو، سازمان – ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا

 نودال، سازمان – ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا

 سيماي و صدا ايران، اسالمي جمهوري سيماي و صدا

 روزنامه، صدا و سيماي ايالم، همشهري محله، اردبيل

 ،يروزنامه مردم ساالر ،خراسان

 ها بانك

اداره امور شعب  -بانک كشاورزي  –بانک ملي ايران 

 طرحهاي اروميه، مجري كشاورزي بانکمركزي تهران، 

بانک ملي استان ايران،  اسالمي جمهوري مركزي بانک

 ملي بانک، قوامين بانک، تبريز صادرات بانکخوزستان، 

 كل اداره، بانک اقتصاد نوين، بلوچستان و سيستان

بانک صادرات بانک تجارت، ، صادرات بانک انفورماتيک

 ايران

 ادارات

 طبيعي منابع كل اداره تهران، استان فرودگاههاي كل اداره

 اداره اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي يزد،شرقي،  آذربايجان

 اجتماعي امور و كار كل گلستان، اداره معادن و صنايع كل

 ترابري و راه كل يزد، اداره استان احوال ثبت گلستان، اداره

 بنادر اردبيل، اداره اجتماعي امور و كار كل ، ادارهگلستان

جنوب، ،  كشتيراني و بنادر كل آبادان، اداره دريانوردي و

 اداره، همدان تعاون كل همدان، اداره ترابري و راه اداره

 امور و كار كل اداره، بوشهر استان ترابري و راه كل

 اداره، فارس استان تعاون كل اداره، يزد استان اجتماعي

 استان زيست محيط حفاظت كل اداره، تبريز امداد كميته

، اداره كل زندانهاي استان كهكيلويه و بوير احمد، كرمان

 كل اداره، زنجان استان مدارس تجهيز و نوسازي كل اداره

 اسالمي ارشاد و فرهنگ كل اداره، زنجان استان هواشناسي

، اداره گلستان ارشاد و فرهنگ كل اداره، سمنان استان

 تجهيز توسعه ، نوسازي كل ادارهبازرگاني استان سمنان، 

 عشاير امور كل اداره، بلوچستان و سيستان استان مدارس

كميته امداد امام خميني  ،بلوچستان و سيستان استان

 حفاظت كل ادارهيزد، اداره كل تعاون استان خوزستان، 

 استان گمركات كل اداره، مازندران استان زيست محيط

 استان آبخيزداري و طبيعي منابع كل اداره ، خوزستان

 استان امالك و اموال كل اداره، بلوچستان و سيستان

 كتابخانه كل اداره، يزد استان دامپزشكي كل اداره، زنجان

 كل اداره ، گرگان كتابخانه، يزد استان عمومي هاي

 استان ترابري و راه اداره، تهران استان هواشناسي

 كل اداره، گلستان شيالت كل اداره، بختياري و چهارمحال

 و اوقاف كل اداره، بلوچستان و سيستان استان دامپزشكي

، اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران خيريه امور

، بلوچستان و سيستان استان هواشناسي كل ادارهقزوين، 

 خارجه  مهاجرين و اتباع امور كل  اداره، قم دامپزشكي

اداره كل فرهنگ و ارشاد ، بلوچستان و سيستان استان

 ، خراسان جنوبي

 

 

 ها سازمان

سازمان  مستضعفين، سازمان جهانگردي، بسيج سازمان

 سازمانملي جوانان، سازمان مطالعه و تدوين )سمت(، 
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 استان  كشاورزي جهاد گلستان، سازمان اسالمي تبليغات

 رضوي خراسان قانوني پزشكي شرقي ، سازمان آذربايجان

 قانوني پزشكي رضوي، سازمان خراسان بازرگاني ، سازمان

 منابع گلستان، سازمان مهندسي نظام مشهد، سازمان

 كشاورزي تحقيقات  سازمان، شرقي آذربايجان طبيعي

 اراك، سازمان تاكسيراني سيستان، سازمان طبيعي منابع

مازندران،  زيارت و حج گلستان، سازمان كشاورزي جهاد

 تبليغات سازمان، يزد استان معادن و صنايع سازمان

 و كشاورزي مهندسي نظام سازمان ،قم استان اسالمي

، سازمان فرهنگ بلوچستان و سيستان استان طبيعي منابع

، سازمان نظام زاهدان خون انتقال سازمانو ارشاد اردبيل، 

 زيست محيط حفاظت سازمانمهندسي استان سمنان، 

 گردشگري و دستي صنايع فرهنگي ميراث سازمانزنجان، 

 استان روستايي تعاوني، بلوچستان و سيستان استان

 تعاون سازمان، قم استان بهزيستي سازمان، خوزستان

 و صنايع سازمان، وبلوچستان سيستان استان روستايي

 سازمان، اروند آزاد منطقه سازمان، خوزستان استان معادن

 نظام سازمان، خوزستان استان احمر هالل جمعيت

 خدمات بيمه سازمان، جنوبي خراسان ساختمان مهندسي

 شهر بهزيستي، ايالم مهندسي نظام سازمان، ايران درماني

سازمان بهزيستي شهر ري، سازمان بهزيستي ، تهران

 نظام سازمان، ساختمان مهندسي نظام سازمانشهريار، 

سازمان تبليغات اسالمي  ،گلستان كشاورزي مهندسي

 گلستان، 

 ها شهرداري

رفسنجان،  يزد، شهرداري شيراز، شهرداري شهرداري

، شهرداري مهردشت شهر، شهرداري خميني شهرداري

 شهرداري، شهرداري سبزوار، شهرداري خرمشهر، تبريز

، شهرداري بجنورد، شهرداري شوشتر، شهرداري نيشابور

، شهرداري برزول، شهرداري گناباد شهرداريبندرعباس، 

شهرداري قوچان، شهرداري ، يجغتا يشهردارنهاوند، 

 ملک آباد، شهرداري رشتخوار، شهرداري داورزن، 

 دولتي هاي نهاد ساير

نهاد مطالعات تهيه طرح هاي توسعه شهري تهران،  

گلستان،  محاسبات ديوانموسسه استاندارد استان قزوين، 

شرقي،  آذربايجان امداد كميته، ايالم محاسبات ديوان

يزد،  بدني يزد، تربيت استان خميني امام امداد كميته

 گمرك امنيت، اداره تحقيقات مركز ،اردبيل بدني تربيت

 سازندگي يزد، مجتمع استان صنفي امور همدان، مجمع

-عشاير امور كل اداره، خراسان فوالد مجتمعآذربايجان، 

 شركت، قم استان هنري حوزه، وبلوچستان سيستان

 برداريبهره شركت، خوزستان شمال ناحيه آب برداريبهره

 و تاميني اقدامات و زندانها كل اداره،  شرق جنوب آب

 استان زيست محيط تحقيقات مركز، زنجان استان تربيتي

 اسالمي انقالب مسكن بنياد، وبختياري چهارمحال

 استان اسالمي انقالب مسكن بنياد، بلوچستان و سيستان

 بنياد  ،( السالم عليه)صادق امام رفاه و ارشاد بنياد، تهران

، مركز ستاد - ايثارگران امور و شهيد بنياد، ايالم مسكن

 پزشكي برداري تصوير مركز اطهري، دكتر تصويربرداري

 ، داروسازي ابوريحان، داروسازي سبحان، شهريار جم جام

شركت دارويي البرز بالک، داروسازي  فارابي، سازي دارو

،  الغدير هتلنارنجستان،  هتل پرديس، آزمايشگاه آريا، 

 فود گرگان، فست صندلي و چوب فارست، صنايع مبل

، بنياد مسكن سمنان، جهاد كشاورزي و مديريت امور هيوا

اراضي اروميه، تعزيرات حكومتي اردبيل، بنياد مسكن 

 مسكن بنياد ،اردبيل استان حكومتي تعزيراتهمدان، 

 زندان كل اداره، زنجان استان زندانهاي كل اداره، گلستان

، همدان گمرك، همدان استان تعاون كل ادارهي قزوين، ها

 سيستان استان استانداري، اسالمشهر شهر اسالمي شوراي

 مسكن بنياد ، سازمان هواشناسي كشور، بلوچستان و

 ميراث كل اداره، مقدس دفاع آثار حفظ بنياد، البرز استان

، جنوبي خراسان گردشگري و دستي صنايع ، فرهنگي

 كل اداره، كشور شهرداريهاي مسافربري هاي پايانه اتحاديه

، لرستان استان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث

، اداره كل زندانهاي استان يزد استان تعاون كل هاراد

 همدان، 

 ها شرکت

شركت  ،(ايران نيروي هاي پروژه مديريت) مپنا شركت

 ملي شركتايران ترانسفو، شركت نفت و گاز پارس، 

 مهندسي ملي شركت، نفتي هاي فرآورده پخش و پااليش

 دريايي و مهندسي خدمات شركت، ايران نفت ساختمان و

 اميركبير، پتروشيمي ايران، پترو شركت ايران، كشتيراني

 ،جنوب راه كشتيراني شركت ،ساخت زير ارتباطات شركت

 انتقال شركت ،كشور فرودگاههاي تخصصي مادر شركت
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 ،بنياد مسكن انقالب اسالمي استان تهران ،ايران گاز

 و لوله خطوط شركت يزد، استان معادن و صنايع شركت

بشل ،  موتور ، صنايعفارس منطقه ايران نفت مخابرات

HOCHTIEF Construction Qatar W.L.L ،

 كارخانجات ،ديزل بهمن ،  گروه (هايدلبرگ)روتاتيو ايران

 زاوه، سيمان ، شركت اردبيل سيمان ،ايران سازي كابل

 مشهد، كارخانه فرش شركت و صوفيان، كارخانه سيمان

 گازهاي ايران، شركت مسعود ، كاشيمشهد سازي خانه

 تجارت و توسعه وحيد، شركت صنعتي ، گروهشرق صنعتي

 ،سمبه آذر شركتاصفهان،  فجر ، شركتصبا المللي بين

 صدرا ، شركتپليمر صبوران شركت ،نقشين شركت

روغني،  هاي دانه كشت توسعه ، شركتقشم پاسارگاد

 صنعت، آسه شركت ، گلستان ممتاز فشرده تخته شركت

 مهندسين آب، مكانيک شركت ،ايران جوش شركت

مهندسين مشاور ساحل، مهندسين  ،توسعه فجر  مشاور

 شركت آذربايجان، فوالد شركتمشاور هندسه پارس، 

 كيميا ، كاشيتبريز سازي بلبرينگ شركت تبريز، موتوژن

، قشم پگاسوسشركت  مرواريد، بهداشتي چيني سرام،

 ،اسوه انتشارات و چاپ شركت، قرن رايانه راستين شركت

، اهواز بهرامي پخش، خوزستان صنعتي هايشهرك شركت

، يزد استان صنفي امور مجمع، سازي بلبرينگ شركت

، شركت فرا پخش گرگان، شركت افزار داده سبز شركت

انجمن حمل و نقل شادلي تهران، شركت شادلي تبريز، 

ت مسافري، شركت راك شيمي، شركت راكتور ساز، شرك

، گلديران شركت انبار، ايران فسفات، شركت فردان آريا

 الوان شركت، ابرار نور تجارت شركت، شايان فارمد شركت

 شركت، پليمر صبوران شركت، همگام صنايع، ارتباط

، آب آرون شركت، عسلويه شعبه جنوب راه كشتيراني

، تامين گستر فرآيند شركت، گستر توان سپاهان شركت

، شركت صنعت آساد شركت، تونل نوين تجهيزات شركت

 المللي بين شركت، جهانگردي و ايرانگردي گذاري سرمايه

، ايران صنعتي هاي شبكه توسعه شركت، ساختمان توسعه

، وري بهره مروجان مهندسي شركت، يشرانهپ شركت

، مهستان شركت، ايران جوش شركت، ايران اسكان شركت

، پاك انرژيشركت گروه شركتهاي گيتي پسند اصفهان، 

 ،سمبه آذر، شركت عمراب شركت، روتاتيو ايران شركت

، (صانير)ايران برق و آب تجهيزات صنايع، شركت شركت

 شركت، دانش دُرج پردازي داده شركت، بابانا شهر شركت

 فراورده شركت، البرز پوريا، شركت ايران مس صنايع ملي

شركت رانيران، ، توس آريا، شركت هف شيميايي هاي

 صنايع شركت، شرق پيشرفته صنعتي گازهاي شركت

 توسعه شركت، ، شركت تأمين انديش ايرانيانآرم روشنايي

مشهد، ، شركت سيم و كابل سيستان خاك و آب منابع

گروه بين الملل ره شهر، شركت لوله و اتصاالت وحيد، 

شركت رسم آرا، شركت سيم و كابل )سيمكات( تبريز، 

 صنايع، جوادي سايپا نمايندگي، ايران گاز انتقال شركت

 شركت، عصر ارتباط ثامن شركت، كارخانه وحيد برودتي

 سيستان استان نصر جهاد شركت، (مهيا پخش) گستر پرتو

 سازي گندله شركت ،سيستم پايا، شركت بلوچستان و

 شركت، شركت فورس، شركت فراگرد توسعه، اردكان

، شركت البرز دارو، توس رايانه سخا شركت، سيستم كارگاز

، شركت كاوش پي روش و ايده طلوع مهندسي شركت

 ستاره كشتيراني خدمات و رساني سوخت شركتمشهد، 

 شركت، الكتروكوير شركتشركت راستين دام، ، قشم

 استان بازرگاني خدمات و غله شركت ، جنوب فوالدساخت

، شركت پارس حيات، شرق هشتم عمارت شركت، ايالم

، جنوب كيال شركتخراسان،  پالستيک پارت شركت

 ماد شركت، پاميدكو شركت، رنا فني خدمات شركت

 شركت، روناك شركت، تهران سيستم دانا راي، لجيستيک

 عمومي انبارهاي شركت، ايران صنعتي طرحهاي مديريت

، شركت تک ساران خميني امام فرودگاه گمركي خدمات و

 حامي شركتپارميس، شركت رهاب، شركت تامين تلكام، 

 ايران نمايندگي، ميهن داروگستر شركت، ايرانيان كاال

 شركت، نگين رامند چاپ شركت، ايالم استان - خودرو

 شركت، ميبد سرام كيميا كاشي شركت ، شهر آسمان فراز

 نان صنعت شركت، گامرون بازرگاني گروه، گلديران صنايع

 و عمران شركت، گاما شركت، غالت اطلس شركت، البرز

 مشاور مهندسي شركت، گلنور روشنايي گروه، تبريز آبادي

 شركت، منش شكوفا، شركت ثامن ياراطب، آب طوس

، آزمون صنعتي گروه، ايران گاز ملي شركت، اكسدانه

، گلديران لجستيک، شركت پارسايبرين مشاورين شركت

 شركت، الملل بين سپنتا شركت، تجارت مد ليليان شركت

 مهتاب شركت، حميد صنعتي گروه، 12 فاز كارگاه - گاما

 پرداخت، پرتونگار رايان، شركت ايفاسرام شركت، جم سير
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، قشم گستر آلياژ، البرز استيل، ماشين تيراژه، آرين نوين

، زيباوش شركت، واترجت اميران، شركت نت رهام شركت

 شركت، صنعت پيشگامان شركت، كاوش ي طليعه شركت

 هاي آوري فن گذاري سرمايه شركت، صنعت فاوا توسعه

، نادر نوركار مشاوران و خدمات شركت، تدبير دارويي نوين

 الكتريک صنعتي شركت، رهاب شركت، گل طوبي شركت

 آوري فن شركت، پارميدا تجارت نيكان شركت، خراسان

 مزرعه شركت، ساوه سيمان شركت، روس پارس زيستي

 تک شركت، دانا خبره شركت، شهاب، شركت گرگان

 دشت گندم شركت، سازه ساخت شركت، پارميس ساران

 و راه مهندسين، شركت فرم و طرح پايا، شركت مشهد

 مهندسين شركت، بتيومين پارس شركت، 142 ساختمان

،  پايه احداث شركت، فراست مولتي شركت، آرشن مشاور

 پرشين شركت، نويدفر تجارتيشركت ژالكه، شركت 

 درنما زرين توليدي شركت، سيناژن شركت، استاندارد

 نرم گروه، ياران پخش ايپک شركت، شركت فاضل، شرق

، شركت پايورانديش شركت، شركت برند، پيوست افزاري

 شركتنر، زي مهندسي شركتتوسعه ريزكامپيوتر، 

 شركت، محاسب پرديس شركت، امين آذرفوالد

، جنوب خيز نفت مناطق ملي شركت، پارس نووونورديسک

، تامين صبا گذاري سرمايه، شركت كيش برق و آب شركت

، نفيس پالست كارتن، شركت پرديس رايانه راهبردشركت 

 فرودگاه شركتشركت گلسم گرگان، شركت آرد سينا، 

 ،انرژي كاالي اركيد، آريان پرداز ارزش، شركت كشور هاي

، رازي پخش شركت، بهساز شركت، اوزمان آروين شركت

 نفت توسعه و مهندسي شركت، آسا سامانه ويستا شركت

 ريلي نقل و حمل صنايع توسعه شركت، محمديان گاز و

، شركت مهندسين نقش پايدار، شركت فوالد گسترش

مشهد، شركت كرمان، شركت سپهر بستر، شركت چرم 

 گاز شركت تدبير عمران جم، شركت تعاوني مه دارو،

، شركت پارس سامتل، شركت شيمي جنوبي خراسان

 گذاري سرمايه شركت، فارابي سينمايي بنيادبافت،  

، يساتيسا يبهشركت كتشركت نيكان مهر پيشه، ، صالحين

 شركت آسياناما، ،شركت داداش برادرشركت عالي پيام، 

شركت ، كف پوش ايساتيس، شركت يد يزينگشركت ل

، شركت هوشمند شركت كومه معدن پارس ،مديا پردازش

 ،ينشركت توسعه تجارت موحد، شركت تكادكركره، 

 و.... 

 صندوق، كوچک صنايع گذاري سرمايه ضمانت صندوق

، قرب (ع)نوح قرب، پزشكي نظام سازمان رفاه و تعاون

، پادگان المهدي، 5301 كد ايران بيمه نمايندگيغدير، 

 فرودگاه، تهران استان سالمت بيمه كل اداره، ملي چادر

،  ، دامداري فوده ايسما سازمان، خميني امام المللي بين

 ،ياسايي يندگينما ،ايرانيان ارديبهشت كارگزاري

 ، آستان قدس رضوي، ميانه خاور كاالي كارگزاري
 

 


