
نام شرکتردیف

ارزن هواساز پارسیان1

استرك صنعت پیام 2

الکترو پاویر البرز3

امین صنعت هزاره سوم ایرانیان4

ایده گلوبال كیش5

ایمن سازان اوان6

آب آفرینان نوین البرز آبکو7

آدینه تجارت راما ایرانیان8

آرشیدا سالمت آرایه 9

آریا آرسس جم اروند10

آسایش اندیشان صنعت11

آسیا ابزار دقیق12

آشکار ساز صنعت ایمنی13

آلومینیوم سمراد پیام14

آوا تجهیز ایرانیان15

برهان نوآوران آینده16

بنیاد خیریه نور آوران سالمت 17

بنیان ارتباط سهند فرهیختگان كیش18

بهینه سازی صنایع روشنایی كارسان19

پارت ارتباط آوا20

پارس نور افروز نوین البرز21

پرژیان22

پویش تجهیز صنعت پاسارگاد23

پیام الماس پاسارگاد24

پیش اندیشان زركیمیا 25

پیشرو كنترل سامان26

پیشگامان پرتو آبی پارسه27

تارك صنعت فردا28

تجارت الکترونیک مارون29

تجارت پایدار عصر پارسه30

تجارتخانه حاجی قاسم 31

تجهیز ارگ پارسیان32

تراشه پرداز حافظه فدك33

تریتا تجهیز آریانا34

تریتا صنعت درمان35

تعاونی ترنا سیستم36



تعاونی فنی و مهندسی بارز هلیل37

تلکامارین38

توسعه ارتباطات و فن آوری اطالعات آونگ39

توسعه تجارت آرتین شیمی40

توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس41

توسعه مراكز داده ای نوین42

تولید مواد دارویی درسا دارو43

تولیدی بازرگانی آرال رول آریا44

تولیدی بازرگانی پیشرو تشخیص فردآور45

تولیدی دارویی بهداشتی لیوار46

چاپگرافزار الماس47

چاشنی زرین البرز48

چرخش پژوه اكباتان49

خدمات انفورماتیک فرادیس گستر كیش50

خدمات پگاه ویژه البرز51

داده پرداز رایانه تالش52

دامون سرویس53

دایان طب البرز54

رادنور55

رمز آسا56

رهنمون فن آوری اطالعات57

روژان طرح بشیر58

زمان نور ایرانیان59

زیباوش60

سام پالست پدیده ساز جوان61

سامان مدیسا تجهیز62

سامه بافتینه سالمت63

سپاهان الکترونیک سینا64

سپیتا تاش65

سندروس صنعت66

سورا كاوش آزما67

سیستم سرامیک ایرانیان68

شانا عطر 69

شفا توس كیش70

شمیم مهام دایا71

صنایع آرایشی و بهداشتی آواتیس 72

صنایع پزشکی هامرز73



صنایع جام جم عینک پارسیان74

صنایع روشنایی آتروپات ركسانا75

صنایع غذایی و بسته بندی بهین افشره پارس76

طراحی مهندسی فلزات اورانوس77

طرح و پردازش غدیر78

علی هادی زاده79

عمران سازان مهاب80

فارانیک دارو 81

فاطر داده پرداز راحیل 82

فر ایرانیان عصر پاسارگاد83

فردآور آزما ایرانیان84

فن آوا ماهواره85

فنی مهندسی بهینه سامیار الکترونیک86

فوران تیما87

قائم پرشان آرمان88

كارامکس89

كارن لیان90

كاروانسرای نازنین91

كامیاب طب نوین سینا92

كشت و صنعت روخان كوهیار93

كنترل سیستم خاورمیانه94

كنترل و ابزار دقیق كنترل پویان95

كوروش نوین آریایی96

كیا تولید طب ستان97

گروه صنعتی یراق سازان ماكو98

گروه طراحان صنعت آژینه99

گونش شیمی صنعت100

لوازم خانگی مادیران101

ماشین سازی نیو102

ماهان آراد قشم103

مبتکران پارسیان درمان104

مد فناوران پالس105

مستر گروه رایا 106

منابع انسانی مهندسی ایراث طرح107

مهندسی آریا شیمی رسا108

مهندسی بازرگانی تکین صنعت سپنتا109

مهندسی رهاب واژه سبز110



مهندسی سازند111

مهندسی سامانه های محافظ هوشمند فرابین112

نانو پیشتاز پارس 113

نگین تجارت بام تک114

نویدبخشان سالمت البرز115

نوین دانش آینده116

نیکان تجهیز پویا117

نیکان صنعت خاورمیانه118

نیکان طب كیمیا119

هدایت هوشمند قرن120

همراه پرداز زرین121

هوای ناب باران122


