
1 AFS  Tepco

2ACV

3AFPRO

4airmaster

5China pavillon

6China pavillon

7China pavillon

8Dnh Armature

9Export inlimited 

10Frigopoint LLC

11Frisquet

12Gitral SAS

13Golma cool 

14GOTEC

15Italy pavillon

16Jurgen 

17Leas spa

18Lithrberger

19Meaptashi  FZC

20MESSER

21ODE

22PARTO SEPEHR
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23Polidoro

24PT

25QUANDIS

26Refco /Climalife

27ROJMAC 

28RTM

29SANXOUNG

30Sit group

31sun kusang

32TIAN  TAI HOUSE

33Turkey pavillon

34Turkey pavillon

35umaima

36Vismann

37zilmet spa

 ایثار38

ابتکار صنعت ایرانیان 39

اتوماسیون ساختمان آریا آتسز40

اخگرتابش41

ارتعاشات صنعتی ایران42

افراسازه طالی آبی43

الکترو نصیری44

الکتروپمپ آسارا45

الکتروژن46

امید پرشیا انرژی کیش47



ف
دی

ر

نام شرکت

انرژی تهویه پردیس48

انرژی کشور49

اهورا گاز50

ایده سازان پویا51

ایران آلومین 52

ایران پروانه53

ایران شیر54

ایران مشعل55

ایرفو56

ایمن ایستا الکتریک57

آب تراز صنعت آریا58

آبتین تهویه آسیا59

آبتین صنعت معین60

آبران61

آبنوس پاالیش62

آتای63

آتی سازان تأسیسات ایرانیان64

آدلی پلیمر65

آذر بخار پارسیان66

آذر تهویه67

آذر صنعت گلپایگان68

آذربام عایق کار تبریز 69

آذرپمپ ایرانیان 70

آذردماگسترسهند71

(گلدپن)آذرگرمای برتر تبریز72
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(ایرتورپن)آذریانار ایستی سو 73

آراد تهویه آرشام74

آرمان انرژی بهینه پردازان شرق75

آروین مبرد ساز76

آریا بنیز77

آزاد فیلتر78

آسام تهویه مشرق زمین79

(بهفر سامان کوشا)آسان لوله بهارستان80

آسمان ترخیص مهام پارسه81

آسیا ترک ارس82

آفرش83

آلوم طرح پاسارگاد84

آلیاژگران دنیای کنترل85

آماد هوا گستر تجهیز86

آموزشگاه فنی مهندسی کاشانه87

آمیتیس کیمیا نوآور88

آونگ نوا89

بابک مس ایرانیان90

بازرگانی بانیان الکترونیک91

بازرگانی کوه بُر92

 بازرگانی صنعتی کارا روش صبا93

بدر تک الکتریک94

برنزکار95

برنولی 96

برودتی و حرارتی نیک97
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بلند کاست تهران98

به سوزآذر99

به فرآوران نوین آریا سرمد100

بهتراشان سپاهان101

بهرادین انرژی پرشین102

بهمن پروفیل103

بهین فراز پایدار104

بهینه تجارت ابرار 105

بهینه سازان رژان 106

پارس پلی فوم شرق107

پارس جم کنترل108

پارس صنعت تهویه پویا109

پارس مشعل110

پارسیان بتن برش نهاوند111

پاژند پاد112

پاک آب کنترل113

پاکاب فراز صنعت هزاره114

پاکاب فراز قشم115

پاکاب فرایند نوین116

پاکمن117

پاویر پرشیا118

پایا بسپار آریا119

پایا سرداب پارس120

پایاتاو کنترل121

پایگاه خبری تاسیسات نیوز122
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پخش نیرو123

پرتوآبگردان124

پرشین تجهیز کوشا125

پژوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب126

پشم سنگ اسپادانا127

پشم شیشه پارس128

پلی غرب اتصال ایرانیان129

پمپ ابارا130

پوشینگر131

پویا نماد تاسیسات132

پویش تهویه133

(حسنعلی جنترانی)پی وی سی صبا 134

تاچی- پیام آوران آشنا 135

پیش آهنگ136

پیشران انرژی137

تابستان سرد کویر138

تاسیسات دات کام139

تامین تاسیسات آرون140

تامین تاسیسات آوادیس141

تجارت ایرانیان142

تجارت ایرانیان تبرید143

تجارت گستر سپهر آرمان 144

تجهیز آفرینان پایا145

تدابیر پمپ وینا146

تضامنی علوی و شرکا147
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تعاونی دانش بنیان طوفان ساز148

تک صنعت پاک سهندیه149

تالش صنعت کارآفرین150

توانگر اعتماد پارس151

توچال الکتریک 152

توچال شیمی153

توسعه تجارت فراز معین 154

توسعه تجارت هویر155

تولیدی بازرگانی هم آرا کارا156
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تولیدی راد ایران157

تولیدی صنعتی باباصنیع 158

تولیدی نقشینه چسب تهران159

تولیدی و صنعتی آب بند 160

تولیدی و صنعتی آرین آروین161

تولیدی و صنعتی پلیمر گلپایگان 162

تولیدی و صنعتی صنعت یاران163

تولیدی و صنعتی گرم ایران164

تهران آسای165

تهران تهویه قشم166

تهران صنعت پیشگامان سپند167

تهران کانزاس168

تهویه169

تهویه ایرانیان170

تهویه آذرباد171

تهویه آرسام صبا172

تهویه تاسیسات مکش و دهش173

تهویه تهران174

تهویه دانان تهران175

تهویه دماوند176

تهویه دماوند پارس177

تهویه سام178

تهویه سپهر179

تهویه سیس و ویونا 180

تهویه کوهساران181
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تهویه گلدیران182

تهویه ماندگار توچال183

تهویه نیا184

(villant)تهویه نیا 185

تهویه و تبرید سارآفرین186

ثنا مبدل توسعه پارس187

جاروی مرکزی آسایش188

جاروی مرکزی کسری189

جهان تهویه ریما190

خانه تاسیسات191

خانه مهندسی مکانیک192

خدمات مهندسی هوا صنعت تهران193

خطوط لوله شار194

خوش یانار سهند195

دامون سرویس196

دان ارتباط گویا197

دانش بنیان به ساز انرژی سبز اندیشان198

دروازه ملل جهان199

دما تجهیز تهویه آرامش200

دمنده201

دنا ترانس202

دی تهویه203

دیزل ساز204

رادمهر205

رادیاتور شیشه ای آرمیس206
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رادین صنعت فراز پارس207

راهنمافر 208

رسام بخار گستر 209

رشدو توسعه صنعت پارس210

ره آورد ساعی211

زرین صنعت آلپ 212

ساحل مولد سازان213

ساختمانی و تاسیساتی شهرک214

ساری پویا215

سازه پایدار الهیه216

سام پخش217

سامان پایا ایده218

سامان تهویه ایرانیان219

سبالن گستر تهویه220

سپنتا آگرین221

سپنتا پایندان پارس222

(گروه صنایع گیتی پسند)سپهر پلیمر اسپادانا223

(نیووارم ـ اس جی پی)سرمایش گرمایش آبنوس224

سلما بست سپاهان225

سوپرپایپ اینترناشنال226

سوپرپکس227

سوزان بستر صنعت سهند228

سهند کارآزمای229

سیال صنعت پشتیبان230

سیروان تهویه الوند231
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سینرجی پارس232

شایانیر صنعت آرتان233

شرکت تولیدی و صنعتی کیز ایران234

شرکت صنعتی و تولیدی مشعل کاوه235

شرکت لوله واتصاالت وحید 236

شرکت مهرگان اتصال237

شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک238

شرکت صنایع تولیدی فرافوم239

شعله افروزان دیمه240

شعله گستران غرب افروز241

شفیع سازه شرق242

شکوه الکترونیک243

شمس244

شیر آالت صنعتی فارآب245

شیر گاز آذران 246

شیرآالت صنعتی ماد247

شیرآالت گازی مهشیر248

شیرآالت وگ امید گلستان249

صباتام صنعت250

صبالوله سپاهان251

صدرا پلیمر اسپادانا252

صنایع ایران نوین253

(سرماسل)صنایع برودتی ملکی 254

صنایع برودتی وحید255

صنایع پاک فن بخار256
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صنایع پدیده ایرانیان فن257

صنایع پمپ ارس 258

صنایع تولیدی تهران پلیمر یارا259

صنایع تولیدی و برودتی البرز دماکاران 260

صنایع حرارتی الوند261

صنایع دلتا تهویه262

صنایع سرماآفرین ایران263

صنایع فلزی توحید264

صنایع گرماگستر 265

صنایع مس شهید باهنر266

صنایع مس قائم267

صنایع نوید موتور268

صنایع نیرو تهویه269

صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز270

صنایع یکتا تهویه اروند271

صنعت الکترونیک آریا272

سی.ام.صنعتی آ273

صنعتی آژیر274

صنعتی تولیدی نبوغ سرمایش275

صنعتی تهویه هامون276

صنعتی رحمتی277

صنعتی شوفاژکار278

صنعتی عمران تهویه279

صنعتی کوشش280

صنعتی مهکوه تهویه281
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صنعتی ویرا تهویه پارس282

صنعتی تبادل کار283

طاها قالب توس284

طرح پارس برودت زاگرس285

طلیعه مهر سپاهان286

عرش بنیان توس287

عمران سازان مهاب288

عمران گستراریکه289

عیوض تکنیک290

فاران تابلو البرز291

فارس ماشین سومر292

فرا الکتریک شهر293

فرا صنعت جدار294

فراگردان مهر پویا تهویه295

فرانهایت گستر پارسیان296

فرآیند توسعه پاد297

فرجام صنعت ابتکار298

فردا فن کامران299

فروشگاه بلور گیتی پسند300

فالحتی301

فن آوران انرژی های سبز302

فن آوران هوا پاسارگاد303

فن آوری آب ثمین304

فنی مهندسی هموار صنعت تبریز305

فنی و مهندسی سرما سازان جام جم306
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 فن آوران تهویه پیام 307

فوالد دژ نوین غزال308

فیلتر گستر فراز309

قالبسازان ستاک اصفهان310

قاینار خزر311

قطران اتصال312

قطعات صنعتی پارس313

کار و اندیشه314

کار و تجارت بین الملل ایرانیان زیما315

کارآفرینان دماوند 316

کارخانجات تولیدی مهراصل317

کارخانه صنعتی راسل شاهرخی318

کاریزاب319

کاسپین کامفورت اج320

کاوه یاد321

کتاب مرجع322

کوالک گستر یزد323

کومین زاد یدک324

کوه یخ پایتخت325

کویل سازان آریا326

کیا تهویه سپهر327

کیا تهویه کوهسار328

کیان فراگیر329

کیان فن330

گرماخیز331
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گرمانور پرتو332

گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی333

گروه پاک تهویه سبز انرژیهای تجدید پذیر334

گروه تجارت اندیشان آرال335

گروه توزین الکتریک336

(سهامی خاص)گروه تولید صنعتی تاش رادیاتور337

گروه تولیدی میقانی338

گروه تولیدی نیک بسپار یزد339

گروه صنایع گیتی پسند340

گروه صنعتی اتحاد341

گروه صنعتی ایران رادیاتور342

گروه صنعتی آکروپل343

گروه صنعتی برید ماشین ایران 344

گروه صنعتی پامچال345

گروه صنعتی تهویه مهر برسا 346

گروه صنعتی سانا عایق347

گروه صنعتی شاهرخی348

گروه صنعتی قشونی349

گروه صنعتی نگین شیر350

گروه صنعتی بوتان351

گروه فن آوری آریوپایا352

گروه کارخانجات ساران 353

گروه مشاورین پایدار راهکار هوشمند354

گروه مهندسی زیما صنعت355

گزینه صنعت تاسیسات356
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لعران357

لورچ358

لوله پلی اتیلن پرتو359

(مسترپایپ)لوله پلیمر راوند360

لوله گستر خادمی361

لوله گستر گلپایگان362

لیو نفیس پارس363

مارپیچ صنعت364

ماشین سازی اراک365

ماشین سازی تیانجین کلتری366

مبرد صنعت تهران 367

مجتمع پالستیک طبرستان368

مجتمع رسانه ای ساختمان369

(دابوصنعت)مخزن فوالد رافع370

مرصوص کام371

مرکز خرید پرده هوای ایران372

مس آلیاژ373

مشهد تهویه گستران فردیس374

معتمد اندیشه و کار برتر375

مس آلیاژ خاورمیانه376

مل تک377

مواد مهندسی مکرر378

موج اندیشه نوین بسپار379

موسسه فنی شاهرخی380

موسسه فنی مهندسی تیموری381
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موسسه فنی نجمی382

مه آوران383

مهام ایمن ساز 384

مهر کاناز صنعت385

مهراد الستیک صنعت آریا386

مهراز تهویه آداک387

مهرافروز قرین388

مهران سرد389

مهندسی اردال390

مهندسی اطلس تهویه پارس391

مهندسی الکترونیک بهرشد392

مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ 393

مهندسی رامیار تجارت آراد394

مهندسی کوشش و توسعه395

مهندسی مشاور فرآیند سازان مهاب396

مهندسی و صنعتی اوج باالبر397

(بهین میتراک)مهندسی هنزا پایش 398

میراب399

(ایران دودکش)میرصفیان400

نسیم سرمایش زاگرس401

نشریه بازار ساختمان وتاسیسات 402

نقراب403

نگار آزمایش404

نماسازان امروز405

نو اندیش اب کاسپین406
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نواوران سویاب صنعت407

نواوران صنعت سرزمین شمالی408

نوآوران صنعتی آترین409

نوآوران ویس استا410

(kripsol)نوین آب بزرگمهر  411

نوین آوران صنعت412

نوین پردازان قطعه413

نوین سازان تهران414

نهاد تالش415

نیرو تهویه البرز416

نیک پرن صنعت جم417

نیک کام صنعت آسیا 418

نیما تهویه آرا419

واال اندیشان وطن 420

(بی همتا )وگ ایران 421

وهاج صنعت انرژی422

هوا سیستم آریا423

هواران پویش 424

هواساز425

هوای ناب باران426

هیوا صنعت مهر427

یکتا سیستم ایمن ایرانیان428


