
شرکت نورد و آلومینیومتبدیل انرژي پایامترو تهرانسیمان ساروج اصفهانآذران

صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرانتسدیدمدیریت توسعه صنایع پتروشیمیسیمان سفید ساوهمپنا

صفا نیکوتوزیع نیروي برق اهوازمدیریت تولید برق ريسیمان فارس و خوزستانسازمان صنایع دفاع

صنایع آلومینویم هزار کرمانتوسعه سیلوهامشانیرسیمان کرمانبانک مس ایرانیان

صنایع قائم رضاتولیدي و صنعتی فرتابمهام شرقسیمان نهاوندپتروآرام

صنعتی و معدنی چادرملوچگالشمهندسین مشاور صنعتی نوهاشرکت اسسکوپامیدکو

عامران افقخدمات بازرگانی معادن و فلزاتمهندسی شیراز برقشرکت بهره برداري نفت و گاز شرقفوالد هرمزگان جنوب

عملیات صنعتی صنایع پتروشیمیخرد صنعتمهندسی فرایند کاوشرکت بین المللی پیمانکاري عمرانایریتک

فارس دیزلدانشگاه شریفمهندسی مشاور آبشرکت تنیده سپاهانترانس پست پارس

فرانیروذغال سنگ طبسموسسه عمران ساحلشرکت تولیدي فلککاغذ تبریز

فرودگاههاي کشورراهبردي هوشمندنفت فالت قاره ایرانشرکت زالل ایرانفرقان شیمی شیراز

فولمنساختار فردانیرو سرمایهشرکت ساختمانی تابلیهمکو

قرارگاه خاتم انبیاءسازمان انرژیهاي نونیروگاه کوهرنگشرکت ساکوبرق منطقه اي سیستان بلوچستان

کالسیمینسازمان بنادر و کشتیرانینیروگاه هرمزگانشرکت سهامی بهپاكدانشگاه فردوسی مشهد

کرمان تابلوسایپانیکان صنعتشرکت شیمیائی کلرانبرق تاسیسات داریان

کوره هاي القائیسیمان اردبیلوزارت مسکن و شهر سازيشرکت صنعتی توان صنایعبانک ملی ایران

الستیک دناسیمان بجنوردمپنا توسعه 1شرکت گازهاي طبی و صنعتیسیمان منددشتی

مارون کارانسیمان بهبهانپارسیانشرکت ماهان سمنانبنادر و کشتیرانی خوزستان

ارتش جمهوري اسالمیسیمان جوینملی مناطق نفت خیز جنوبشرکت ملی ساختمانمبنا نیرو

مدیریت پروژه نیروگاهی ایرانسیمان سپاهاننفت پاسارگادشرکت ملی نفت ایرانبیمارستان فقیهی شیراز

مدیریت تولید برق توسسیمان شاهرودافشان رويشرکت مهندسی خردسفیر نیرو آفرین

مشارکت رامشیرسیمان فیروزکوهاوراسیاشرکت مینا کانسیمان عمران انارك

مشاوران هساسیمان ممتازان کرمانایریتکشیمبارطراحی و توسعه صنعت رازي

مهتاب برقشرکت ABBآب و برق کیشصدراتوزیع برق مشهد

مهندسی الماتکوشرکت بنداشتآریا نیروصنایع آذرآبدریا ساحل

مهندسی عمران کیششرکت بوتیا صنعتآسیا الکتریکصنایع چوب خزرکاال تجهیز پویا

مهندسی فن آوري معادن و فلزاتشرکت پارس فرا رونپارس جنوبیصنعتی مهر آبادکاالي پمپ

مهندسی همراه افق تهرانشرکت توتالپارس کیانطرح و پاالیشالوان نیرو

نامورانشرکت رسم آرابنیاد قلب فارسعمرابپایانه کانتیرنی سی دلف قشم

نورد و لوله صفاشرکت ساخت و مهندسی صنعت نفتپتروتکفارس تکابخطوط لوله و مخابرات نفت ایران

نیرو محرکهشرکت ساختمانی سکافپارسیانفرابفوالد خوزستان

نیروگاه الوانشرکت سروش و نوروزپاالیشگاه گاز خانگیرانفراورده هاي دریائی بوشهرتوزیع برق مازندران

نیروي هوائی ارتششرکت سهامی پتروشیمی خراسانپایانه هاي صادرات مواد نفتیفوالد مبارکه اصفهانرشد صنعت

وزارت دفاع و پشتیبانیشرکت صنایع تأسیسات تهویهپترو ایرانقائد بصیر گلپایگانساروج بوشهر

سگال آذرشرکت فور سمنتپتروشیمی اراكقند نیشابورسازمان انرژي اتمی

مپنا توسعه 2شرکت الویزپتروشیمی خاركکاوه فوالد آریانصنایع دفاع

پایانه هاي نفتی ایرانشرکت مشایعپتروشیمی فجرکنترل قدرتستیران

ذوب آهن اصفهانشرکت ملی گاز ایرانپدافند هوائی ناجاگروه صنعتی سدیدسیمان ایالم

توزیع نیروي برق تهران بزرگشرکت مهسابپناه سازانلوله و پروفیل سپاهانسیمان بهبار

شرکت مهندسی قادر نصبماشین سازي تکماشین سازي تکسیمان تهران


