
اداره کل استاندارد  استان مازندران

اداره کل استاندارد شهرستان نوشهر

اداره اوزان- سازمان ملی استاندارد ایران

گروه پژوهشی مکانیک- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی شیمی- سازمان ملی استاندارد ایران 

اداره کل استاندارد استان کردستان

اداره کل استاندارد استان لرستان

گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی نساجی و چرم- سازمان ملی استاندارد ایران 

اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی

اداره کل استاندارد استان اردبیل

اداره کل استاندارد استان قم

اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

اداره کل استاندارد استان گیالن

گروه پژوهشی  میکروبیولوژی-  سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی بیولوژی-  سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  صنایع غذایی-  سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  برق- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  خودرو و نیروی محرکه- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  مهندسی پزشکی- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  ساختمان- سازمان ملی استاندارد ایران 

اداره کل استاندارد استان البرز

: کشور که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استارگانهاي دولتيفهرست برخی از 

: کشور که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استادارات كل استاندارد ملي ایرانفهرست برخی از 



اداره غله و خدمات بازرگانی استان گلستان

پتروشیمی ری

پژوهشکده علوم و فناوریهای نوین

شهر کرمان _آب و فاضالب کرمان 

آب منطقه ای قزوین

سیرجان _آب و فاضالب کرمان 

بردسیر _آب و فاضالب کرمان 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

بافت _آب و فاضالب کرمان 

زرند _آب و فاضالب کرمان 

بم _آب و فاضالب کرمان 

راور _آب و فاضالب کرمان 

جیرفت _آب و فاضالب کرمان 

پژوهشکده گیاهان دارویی

پژوهشگاه بناب

پتروشیمی خارک

آب و فاضالب ساوه

آب و فاضالب شازند

کهنوج _آب و فاضالب کرمان

عنبر آباد _آب و فاضالب کرمان 

رودبار _آب و فاضالب کرمان 

سازمان بهره وری انرژی

موسسه تحقیقات و کنترل کیفی بذر

جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

منوجان _آب و فاضالب کرمان 

قلعه گنج _آب و فاضالب کرمان 

دارایی زاهدان

شهر بابک _آب و فاضالب کرمان

رفسنجان _آب و فاضالب کرمان 

آزمایشگاه آنالیز-پژوهشکده صنایع شیمیایی



رنگتابپارس شمینپژوهشگاه صنایع رنگ

رنگسازان غربپارس پور رنگرنگ و رزین خوش

رنگسازی مرواریدپارسیفامرنگسازی گلفام

رنگسازی آیینهپایازرندصنایع شیمیایی سمن

رنگسازی بینالودپاییز گل بهیپارس پامچال

رنگسازی روبیاسپالستو فومرنگین

رنگسازی رونق نماپلیمرپکا شیمی

رنگسازی سیاحپویا رنگرنگ سحر

سپهر خوش رنگپوشش گسترآذر شیمی

رنگسازی جمپیام غربآراز شیمی جلفا

رنگسازی خسرویتهران اورانوسآرکو

رنگسازی طاهری و حاجی پورتهران پرندآرنگ شیمی

رنگسازی نقاشانتهران نوژنآروین رنگ

رنگین زرهحنا رنگآریان اطلس

رنگینه آزمون قمتیزرو گریساستقالل رنگ

رنگوارهدرسا شیمیاصفهان نوین

رنگ و رزین طیف سایپارنگ آراآق رنگ

رنگ و رزین مارالرنگ آرتاالوان شیمی

روز رنگرنگ افروزاوجان گریس

روغن موتور قطران کیارنگ بحرینایران فلوت

رونقرنگ پارسایحا گستر

رنگ روناک سهندرنگ چمنبقا رنگ

رنگ کمالرنگ درخششبهار رنگ

رنگ متینرنگ سورمهپارس آذر شیمی

رنگ و رزین پیروزیرنگهای صنعتی ایرانپارس بهاران رنگ

اوشال شیمیکیمیاگران مارال رنگسالم فام

آلتونکیمیای قمسیبا رنگ

به بان شیمیگروه تولیدی وصال ایرانشاد رنگ

پلیمرگلپخششادی رنگ

پویا رنگ معینگوهر فامشادفام شیمی

پایا رنگ شهریارمام رنگ شیمی خزر

پارس رنگ شادیآبشار شیمیشیمی صفا

پلی اتیلن روشنگراننامدار پالستیک ممتازصفا شیمی

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات رنگسازی و صنایع شیمیاییفهرست برخی از 



: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات رنگسازی و صنایع شیمیاییفهرست برخی از 

پارس بهارنقش درخشانآراز شیمی جلفا

پلیمر گلپایگاننقش رنگصنایع شیمیای کاوه صانع یکتا

توسننقشینهصنایع رنگ مهرخواه

تکتاز شیمینقش و نگار صنایع رنگ مرکید

خود رنگ نوین آتشفاران شیمی

چاپار آذر شیمینیلگون رنگفارسان

دریا رنگ پارسواحد تولیدی هروی و ثنایی فرایند شیمی زنگان

طاووس رنگویدا فیروزه شیراز

رنگسازی خوبیاس شیمیکار رنگ

رنگ خوبیاسمن الوان شیمیکارسان بسپار پوینده

رنگ توحیدییام شیمیکادوس فام

ره رنگیزد رنگکاشی سعدی

ریبال شیمیآریا شیمی کارکاوا شیمی

رنگ نگاه(رنگ امجد)الوان امین کرومات

آریا افغاناستقبال رنگآرنگ شیمی

پرتو مارال تهرانزیبا رنگآق رنگ

الوان امین(رافونه)زالل شیمی لیا استقالل رنگ

سیما فام اطلسزنجان شیمیزکیه فام

شیمی صحراسیرنگ شیمیسیاح رنگ

صنعت پلیمر شیمی رنگسینا شیمی

صبا شیمی آریاطیفان رنگشبنم شیمی

کارنگقویم شیمیطاووس رنگ

 شیمی لون سهندگل پلیمر رشیدیکامل رنگ شکیبا

ماهان شیمی رادشیمیایی میالدمانی فام شیمی

مانا شیمی ناژمهران شیمیمتین شیمی

هما شیمینیک اتیلن کرجمیامی شیمی

 رنگسازی پاک الکآرین ارژنهیراد شیمی

رژ کاالجاوید رنگ پویاصنایع شیمیایی تقدیر

دنیز شیمیسیبا رنگصنایع رنگ سما و مبین

رنگ معینخانه رنگاسپادان مبین شیمی

بهاران پوشش پارستک فام بوکانشیمی طیف ایرانیان

رنگ طاهاتیراژه رنگ پارسروماک نقش آذربایجان

(شاپرک شیمی)رنگسازی مجید بغدادیرنگسازی افشار تهران(آرین هیدج)رنگسازی احمد خانی 



: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات رنگسازی و صنایع شیمیاییفهرست برخی از 

امید پترو شرقمام رنگ عبدیهارنگسازی توحیدی

گاراتلکمال رنگ شیمیرنگ باراد

سپید طیف کالرقوام کارمهد رنگ پردیس

معرکه شیمی پاسارگادحاوی رنگسپند رنگ

موسسه تحقیقات شاد رنگ امیرکبیرسینا شیمی گلپایگانآال رنگ

تهران رنگ ریزماهان نگین الوندشادان شیمی

نیکان اکسیر آزماگل پخش طیفکاویان پوشش شیمی

رنگ نگاهنوین آتشرنگ هنرمند

رنگ نیلگونسحر خوشهرنگ متحد

رنگدانه کاالرنگدانه قمدقیق آزمای کیفیت



صنایع غذایی صیتیشرکت شکالت وصیآبشار

صنایع غذایی فرد بهرنگشوپاآچاچی

صنایع غذایی قارچ مالردشیرینی کاکاآذر کامان مطلوب

صنایع غذایی کامبیزدانکو–صنایع غذایی آفرین ماکارونآرد حاجی قوشان

صنایع غذایی کمال راد نوینآرام- صنایع غذایی آرامش آرد دستاس

صنایع غذایی کیاناصنایع غذایی آروین ماکارونآرد شریف گالیکش

صنایع غذایی گلنوشصنایع غذایی اروم آداآرد طبرستان

صنایع غذایی منجمد گلفریزصنایع غذایی اروم ربالبرز ماکارون

صنایع غذایی مهنامصنایع غذایی اروم نارونایپک ماکارون

صنایع غذایی ورکاصنایع غذایی اکباتان کیکبستنی دادلی

صنایع غذایی یاشیلصنایع غذایی بازبستنی گل مهر

صنایع غذایی یگانهصنایع غذایی پارس اشتهابهاران پروتئین

صنایع لبنیاتی کندلوسصنایع غذایی پوریا البرزپارس مینو

نوش- صنایع نوش مازندران صنایع غذایی ترانه202همبرگر - پاک تلیسه 

طعام گستر بهارصنایع غذایی ترسکاچای عقاب

غنچه پرورکره برادران-صنایع غذایی تکنو فودزچای گلچین

فرآزما جنوبصنایع غذایی ثمرهخرم پی پروتئین

فرآورده های گوشتی آندرهصنایع غذایی جهان ستاره آریادوشا ساحل

فرآورده های گوشتی پارس گلبیزصنایع غذایی چشم انداز روزروغن نباتی جهان

صنایع غذایی دزدشتسبز کلو
آیدا  –فرآورده های گوشتی راجی دارا 

پروتئین
فرآورده های گوشتی میکائیلیانسمن سو –صنایع غذایی سان سان شهد قهوه وایا- سپید صدر شهریار 

فردان نوشتاتائو- صنایع غذایی شادی طالیی مفید ستاره سهیل

فروشگاه زنجیره ای اتکاصنایع غذایی شوبرانسفید دانه گنبد

قافالنکوهدیبا –صنایع غذایی شیرین سرو مکسوی  –شرکت سویا سان 

آرد سورک(بستنی گلبرگ)گلشهد قارچ پارس شهریار

آرد بنفشهمازند کلوا(بردیا)قایق موج 

آرد ایراندشتماکارونی بن سالهقند آوین خوی

(اترک)آرد حاجیلر قلعه(ماکارونی سمیرا)مانتاقند ارومیه

آملماکارونی پیشخوانقند خوی

آرد گندم طالییماکارونی ایرانمهرلپ لپ- کاوشگر کامینه 

آرد گل گرگال مربا پزانکره آذربایجان

کترا

آب معدنی ورسک سواد کوه نوشانوشکشت چین

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استصنایع غذاییفهرست برخی از شرکتها و مراکز معتبر 

واحد صنایع غذایی- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 



آرش کام صفادشت ناز خاتونکشت و صنعت مهاباد

ارم نوشنان لراکشت و صنعت ورامین

بریان گوشتنوش آوران گیتی پسندکشک جبال

بیژننوشینهکشک گلساق

پرتقالستان شمالنیکو لبن شایانکی رخ دشت

پویا نوش سبزبستنی نعمتآرامش

پرآب سوادکوهپایا کنسرو(آبلیمو زران)موسسه جالل محبتی جهرمی

پاشنگ نوشپارسیان گوار(واحد بوشهر)پژوهشکده میگو

ثمره(سس ترانه)جام زرین فیروزپرشیا ساقی

چیپس هنگامهخوش طعم گلستانتر خوش

چای قیصرخوش نوش ساریخوش طعم

دلستاندزنوش دزفول(سیبستان)2دشت مرغاب 

سارانوش زنجان(قهوه وایا)سپید صدر شهریار رستوران امام خمینی

سوپر مارکت و سرد خانه طالبیسرد خانه گل یخسخالبن گلپایگان

کیک و کلوچه کاوهشکالت فرمه(صنایع غذایی زارعی)ساحل پاک 

(پژواک)مهر آسا گستر صنایع غذایی هومن زنجانکام شاد شایان

(ویتامینا)شهد نابشکالت بارزشیرین پارت ایرانیان

صنایع غذایی الال(کیک آشوری)صنایع غذایی مژده شیرینشاد کام

صنایع غذایی نوصنایع غذایی آفرین به گلصنایع غذایی دشت طوبی

صنایع غذایی مهتاب شمالصنایع غذایی برازنده شمال(ریواس)صنایع فرآوری شیر شمال

صنایع غذایی فرزانگان آریا(رز طالیی)صنایع غذایی ایامصنایع آکام

عسل سیاالنصنایع غذایی ایران(شهره)صنایع تبدیلی گلستان 

فرآورده های گوشتی بهارانصنایع غذایی ناردین دریاعالینوش

فرآورده های گوشتی غزال پروتئین شمالفرآورده های لبنی کوهستان سبزفرآورده های لبنی دوشینه

فرآورده های لبنی سفید چشمهفرآورده های لبنی پیلکافرآورده های لبنی پاستوریزه گلستان

فرآورده های لبنی یاسین شیر(پونک)فرآورده های لبنی نصر نوین گلستان

(آنوشا)فرآورده های لبنی ماه شیر دشت گلستان فرآورده های لبنی دام دوشان آالشت

فرینام شهدفرآورده های یخی به بافرآورده های لبنی مازند دشت روجا

 قند دانکوقند ورامینقند ایران فتوت

گوارا نوش سوادکوه(لپ لپ)کاوشگر کامینهکشک گلساق

کشت و صنعت گلبرگ ونوشتولیدی پروتئین سویپاک بهشهر-گل بستان

مهنابماکارونی شهروزانلیمون

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استصنایع غذاییفهرست برخی از شرکتها و مراکز معتبر 



نوشا شکرنیکو لبن شایانمائده شیرین

نان آوران شرقنان بروتنشاسته البرز

ویتامین بهارانیکدانه نوشنان و شیرینی مانی

گلفام ارومیهسیالنه سبزهزاره سوم وطن

پارس واریان البرززیبا صنعت سبزچای دلستان

(چی من )شکالت کارنتینا (روغن فامیال  )گلبرگ بهاران دانه خورشید

آذرکامدانوشانصنایع شیر پگاه تهران

پیمان شفق الوندکشت و صنعت نامورچیپس تردک

قند البرزمجتمع غذایی بهارگلگشت شیرین

سالمت گوشت ماهی(بستنی کاله)بهاران گل چیپس عنکبوتی

کماج پزانپارس کاشتپیشگامان مالت ایرانیان

نوشین گل بیستونشهدناب یاسوجپارت نگین گلستان

شیرین ناب باخترتاال پذیرایی تینشوکوپارس

(فصاحتی)زر پاششکالت هدیهچی چست تاک

شرکت خدمات کاالی یاسسردخانه دهقانیراک لبن

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استصنایع غذاییفهرست برخی از شرکتها و مراکز معتبر 



ACI PARS - L90تکسان گازبنیان فن آفرین

تکناببنیان صنعت اولآترو الکتریک

آیین ایرانیان- تالش بهمن موتورآژیده

تندر اصل صنعتبی نظیر کارآرین بریس

توسعه معادن روی زنجانپارالقاحمد بقایی سنگری

تولید قطعات خودرو دناپارسیان کارا صنعتاحیا دیزل

جهاد دانشگاهی تبریزپارس اخگرارغوان تجهیز

حمید آزمونپاالیشگاه نفت تبریزاستیل آزمون

خدمات طالیی نوکیاپایش اندازه گیری بوشهراشتاد ایران

خدمات مهندسی آب و خاک کشور پژوهشگاه نیرواکسایتون

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجپیشرو قالبالکتریک خودروی شرق

راهبانان سازندگیتابش تابلواسماء- امین سنگ

رفرانس ایرانتاکنو گازاندازه شناسی سنجش برتر خلیج فارس

ریخته های نسوز مهرترانسفورماتورسازی کوشکنایران سیستم

زکیه فامتسمه نقاله شاهینایران کاوه سابپا

ساراولتدبیر البرزایران فلوت

سگال کیفیتتجهیزات فلزی محرابیبازرسی بخرد

سوخت اتمی ایرانتجهیزات سایپابازرگانی پرسا

سهند برش صنعتتک شیربلورک البرز

سیمین قطعه وحدتتک وکیومبنیاد شهید و امور ایثارگران ارومیه

صنایع پالستیک جهادآزمایش ابزارتولیدی بافته

کولر ایراندستمال ایرانققنوس

لینده گازفراز فلز پارسسیمین صنعت کوشا

ماشین ابزار ایران خودروفرآورده های معدنی ایرانسیمکو

مدرن صنعتفرودگاه امام خمینیشرکت آرا پوشش

مجتمع پترو شیمی پارس جنوبیفوالد خراسانشرکت پیمان فلز

مجتمع صنعتی ماموتفیلتر سازی صباواحد انبار نفت- شرکت نفت استان تبریز

واحد کنترل - شرکت نفت استان تبریز

کیفیت

مجموعه های پرسی توسعه صنایع ایران GPI- قالبهای پیشرفته ایران خودرو 

خودرو مصنوعات فلزی سنگینالک الکتریک زنجان- کابل کمان شرکت نفت استان گیالن

معیار آزمون پارتکارگاه آموزشی علم و صنعتشرکت نفت شهرستان سراب

معیار گستر صدرکارگاه شبانشرکت نفت شهرستان مراغه

مواد معدنی ایرانکامکار الستیکشرکت نفت شهرستان میانه

مکمل سازی هشتگردکاویان قطعه قدسشرکت وگ ایران

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



میزان کارانکرج سازهشرکت هل

نما چوبکناف ایرانشیشه ایمنی بهنور

1204نمایندگی مجاز ایران خودرو کد کیتو تکشیشه ایمنی زرین

1206نمایندگی مجاز ایران خودرو کد کیمیا لنزشیشه لیا

1235نمایندگی مجاز ایران خودرو کد گاز کربنیک شهرکردشیشه ونوس

1237نمایندگی مجاز ایران خودرو کد گنجینهصنایع بال

1238نمایندگی مجاز ایران خودرو کد گروه صنایع قطعات خودروصنایع تولیدی زهش

1266نمایندگی مجاز ایران خودرو کد گروه صنایع تولیدی طهران برودتصنایع شیشه نشکن سایپا

175نمایندگی مجاز سایپا یدک کد گروه صنایع راماظریف مصور

1040نمایندگی مجاز سایپا یدک کد گروه صنعتی برق و کنترل مپناعایق صدفی

1076نمایندگی مجاز سایپا یدک کد گسترش سیستم های رایانه ایفاطر ریز پرداز

1104نمایندگی مجاز سایپا یدک کد الستیک ملفراب

1114نمایندگی مجاز سایپا یدک کد الک سیمفراز پیشه

سدید روانگرظریف آذرخشکارخانجات صنعتی میالد

سرین فلزتراکتور سازی کردستانمعدن کاران انگوران
فرآیند رشدمرجان باممرکز پزشکی هسته ای و کشاورزی انرژی اتمی کرج

شیشه رهاسیم و کابل کاوه تکهفت گوهر

آرد خوشه سازیایران برنز استیلهواپیمایی اویونیک

استاندارد لرستانلوله و ماشین سازی ایرانکمپرسورسازی هوایار

صنعت پارس سماآذین خودروهمگرتوس

ریف ایرانآب منطقه ای قزوینهمگام پرس

طاهر خودرو1136سایپا یخچال سازی امرسان

دریا رویان پارسیانجهاد دانشگاهی تبریزهواپیمایی آسمان

آموزشگاه طال و جواهر سازی امیدمازیار صنعتبسته بندی مالرد

سپهر دنیز طارمستاره سحابیایران خوردرو

تیزرو بی نظیرفن آوران توزین تهرانسژید گام اشتهارد

خرم د ژباستان کاراکتوورکو

ناز گل البرزسیما فام اطلسپژوهشکده علوم و فن آوری های نوین

فردوس کاران امیدسمبه و ماتریس خاورانپترو کاوه آریان

کبود والاقیانوس سبزدنا استقالل

پیشگامان فن اندیشصنایع فرو آلیا ژ ایراندنا کاوه

شاهین شهر سپاهانفیلتر تهراننارون لیا

تکنو ظرفآب و فاضالب تهرانتک گل

فجر تابلوآسیای گلستانگروه بازرگانی و تولیدی فرش آلفا

تکنو گرافخودرو لنت کاسپینروانساز آرین جم

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



گروه مشاورین طرح و انر  ژی پویااداره غله و خدمات بازرگانیتام کار گاز

خاور مبدل سپهرپارس ماهان شمالپژوهشگاه بناب

اندیشه برتر میران چاپ و بسته بندی آسان قزوینایستا طاق ایرانیان

آموزشگاه طال و جواهر سازی فتاحیسیم و کابل آرین ابهرشیلر

5043ایران خودرو ایران آوند فرفدک شمال

توپک ایرانفرجاد اندیشان صنعتکارگاه جهان

کارگاه قاسمیانبازرگانی و تولیدی سپیدکپژوهشگاه متالوژی رازی

پارت پالستیک خراسانسیمان ممتازان کرمانپایگاه شهید رحیمی

PAS INTERNATIONALپژوهشکده توسعه تکنولوژیبهینه سپاهان

فرزانگان تکاپوفوالد ناب تبریزنوید کاوش

صنایع فلزی مازندرانتهران مارالمکث بین الملل

لوال خودروبه کار پیشگانگلفام ارومیه

آب و خاک کشوربهورزان کوشا صنعتنشت بن

الکتریک خودروی شرقاستیل آزمونآترو الکتریک

ایستا طاق ایرانیاناتحاد موتورانرژی اتمی

آذین خودروایران برنز استیلاتکا

121عاملیت مجاز - اطلس خودرو 1713ایران خودرو 2229ایران خودرو

2316ایران خوردو 2252ایران خوردو 2417ایران خودرو 

اخگرالکتریکآسیا ابزار دقیق1801ایران خودرو 

اتحاد پالستآزمایشگاه صنایع برق3307ایران خوردو 

بتن استرآبادبهینه سپاهانانبار نفت

بام گستر کسریبتن سازان سبز تهرانبافته

پالستیک کاربتن آماده نگینبهساز سبالن

پرسو الکتریک رادمهرپایش اندازه گیری بوشهربهاران پالستیک سپهر

پشم شیشه ایرانپایگاه شهید رحیمیپیمان فلز

تولیدات کاغذی پاکانپوششهای صنعتی دریایی شمالپارت پالستیک خراسان

پژوهشگاه پلیمرپیام پالست عمرانپیشگامان فن اندیش

پارس پروفیلپیرا خودروپرنیان سلولز

پترو آذر پادپاکزیست البرز کاسپینپردیس

تکنو فودز برادران پرهان جوشپیاوار

تاکنو گازتک وکیومتژ فن

سمبه و ماتریس خاورانسیم و کابل کاوه تکاشتهارد-سپید گام

سیم و کابل آرین ابهرسبز مداد آسیاسرین فلز

سینا ابتکارسپاس مهر هشتگردسفال آشیانه

سعید پالستیکسهیل کمپوستسهیل گاز

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



1122سایپا سازه های فلزی پارس دریاسداد ماشین

سیم و کابل اهوازسهند ساز قزوین1081سایپا 

شیشه رهاشیلر کاویان پویاشاهین شهر سپاهان

طالسازی بیتاعایق صدفیفرودگاه امام-صنایع بال

طال شیمی سازطالسازی انارکی(چک)طالسازی آیو

1157طاهرخودرو شهریار ظریف آذرخشصنایع فلزی مازندران

عایق بام باستانطال و جواهرسازی فتاحیطال و جواهرسازی امید

صنایع مخابرات صا ایرانطهماسب ماشینغرب استیل

فرآزما جنوبصنایع الکترواپتیک صاایرانصنایع شیشه صفا بخش

فوالد آسافلزات غیر آهنینفاطر ریز پردازنده

فوالد ناب تبریزفرزانگان تکاپوفرجاد اندیشان صنعت

فرش آلفافجر تابلوفردوس کاران امید

فوالد نورد دنافراساخت پویشفن آوران توزین تهران

فرآیند صنعت آبفرا آزما(نساجی هدیه البرز)فرش مشهد

(روغن موتور)قطران کیا فردان الکتریکفراسنجش سازان گلستان

قالب و قطعه سازی شمالقطعه سازی پارس(بردیا)قایق موج 

کارگاه صنعتی اطلسقیر عایق راد ایرانیانقیر آکام

کارخانجات شهید محالتیقالبهای صنعتی سایپاکارسان بسپارپوینده

کارگاه امینکارگاه جهانکولر ایران

تندر اصل صنعتتجهیزات فلزی محرابیتسمه نقاله شاهین

تراکتور سازی کردستانتیزرو گریس گرمسارتابش تابلو

تژ فنتراش کنترلتامین تابلو

چشم انداز روز(یاشیل)جام زرین کمیلتکین

خودرو لنت کاسپینخاور مبدل سپهرخانه سازی ایران

چینی صنعتی ایرانخودرو صنعت ابوئیجوش و بتن ایمن

دانه های شیشه ایدستمال ایراندز دشت

روژان آزمادانشگاه شریفدلتا کار

زمین کاوان جنوبروهینا قالبراما الکتریک

سیمان ممتازان کرمانسهند سازهزمان فنر

کسری صنعت البرزکبریت ایرانکیمیا پردازش آسیا

کیفیت مراد لنگهکیفیت آزمون فرانگر شرقکابل سینا

کیان صنعت پاسارگادکرج فیلترکاج صنعت آریا

لوله پی گسترکرج ایلیاکیا موتور

گرمای جنوبالستیک توسلوله و اتصاالت وحید

معدن کاران انگورانکارخانجات صنعتی میالدگروک

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



مرجان بام شرقمتالوژی رازیمشاورین طرح و انر     ژی پویا

مربا سازی محبوبمازی نورمازیار صنعت

میقات افروزمانگ الکتریکمدیریت برق کردستان

نفت میانهنفت گیالنمبتکران دنیای فردا

نفت مراغهگرما صنعت (عملیات انبار نفت)نفت تبریز (کنترل کیفیت انبار نفت)نفت تبریز

نوید کاوشنفت مشهدنفت سراب

نفت ارومیهنفت خوینما چوب

نیما ماشیننیکو پالستیک خزرنفت اردبیل

نفت سارینفت میاندوآبنیرو سازه

کاوش ابزار لیانهیوا ماشینهواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

بسپار سازه توسفیلتر تمشک کریمانارکان لوله همدان

فرا مجریان داده پردازآذین خودرورادپایا

آذر ماد تجارتفراوری مواد معدنی ایرانسیمان نائین

معیار آزمای لیانبرفابصنایع بسته بندی ایلیا

صنایع الکترونیک کرججاوید گلسازگر

آزمایشگاه مهد آزمون سهندالبرز نیروآزمون پژوهان ایساتیس

 1122کد -  نمایندگی سایپا یدک قائم ماشینپارس النه

نفت پارسبازرگانی مقامیدستکش حریر

 2259کد - نمایندگی ایران خودرو راه فدک قطعه3375کد - نمایندگی ایران خودرو 

روغن موتور دماوند 3306کد - نمایندگی ایران خودرو 3361کد - نمایندگی ایران خودرو 

3350کد - نمایندگی ایران خودرو 3205کد - نمایندگی ایران خودرو فن آوران توزین تهران

2217کد - نمایندگی ایران خودرو 4114کد - نمایندگی ایران خودرو تندیس پویه

1357کد - نمایندگی ایران خودرو سیمان ممتازانپمپ های صنعتی ایران

4008کد - نمایندگی ایران خودرو فارسانخوش فرم کاسپین

1921کد - نمایندگی ایران خودرو 2062کد - نمایندگی ایران خودرو 1930کد - نمایندگی ایران خودرو 

1231کد - نمایندگی ایران خودرو 2307کد - نمایندگی ایران خودرو 2458کد - نمایندگی ایران خودرو 

سازه های فضایی ایرانیرهاورد اندیشه پویاآز طب سنه دژ

به گل سمنانفنرسازی خاوررونق کیش

قطران موتور رخش3303کد - نمایندگی ایران خودرو 1853کد - نمایندگی ایران خودرو 

1941کد - نمایندگی ایران خودرو کنترل صنعت آریا شرقنفت نصر خراسان

2503کد - نمایندگی ایران خودرو 5087کد - نمایندگی ایران خودرو صنایع ماشین کاری پرهام

پویا گستر خراساننما نور تابان غرببهنه آزمای پارسیان

روغن موتور سمند راد3211کد - نمایندگی ایران خودرو نهرآب گستر اشتهارد

مشاورین حفاظت فنی و ایمنی کارماموت دیزلآرتاش کامپوزیت

(آمیکو)ارس خودرو دیزل پیشرو شیمیتایر کرد

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



کوشش صنعت فراچالوسافرا گریستراشکاری دهقان دقت

به کار سنجش صنعت زرندیهفریار شیمی(سهند اکباتان )کاشی اورال 

پیام توسعه عمرانکاج شیمی شیرازروانکاران ژیران

پژوهشکده گیاهان داروییپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانکیمیا روغن راد

نام آوران فالت پاسارگادفراز موتور تهرانپترو پلیمر اروند

پترو صنعت صدفنام آوران جلوه پارسصنعت نوین رویان

پارس بتن آسفالت راه سازان صباچسب سینا

ارتباط سازان پیشرو تک نماصنایع کاسپین پالستیک آریابهتاز شیمی نور

فالت قاره یاسدیزل بندر جنوبسرین فلز

پیرایه زیستبهساقیران پخش ستاره ایرانیان

آلومینیم المهدیبازرگانی فدکپیلوت گاز

کیفیت آزمای شهرساریا مهرامید گریس خراسان شمالی

بسپار فرایند پارسالکترو یزدبهسان کار شیمی

جهان رنگین آزماخالص سازانپارت قطعه

تین سازه پایورشیرآالت پارتفرا  آزما

موتوژنماشین سازی اراکپیمان قیر الوند آسیا

فارا صنعت کومشالکتروژنسوپر پایپ اینترنشنال

سازگان گستربازرسی کیفیت استانداردسیمان هگمتان

هگزانفرشته ایرانیان امروزسیمان آرتا اردبیل

صنایع الکترونیک شیرازانرژی تجارت فاماسد شیمی پارسا

تجارت آفتاب535نمایندگی مجاز سایپا کد ایتراک

سهیل شیمیتوان شیمی طوسپاکان فیلتر البرز

پترو گام فاتحایسکرا اتو الکتریکتام لوکوموتیو

آذر کاوین1258نمایندگی ایران خودرو کد نیکران شیمی

1251نمایندگی ایران خودرو کد 3410نمایندگی ایران خودرو کد تعاونی دانش بنیان معیار پژوهان

1253نمایندگی ایران خودرو کد 1180نمایندگی ایران خودرو کد 1067نمایندگی ایران خودرو کد 

1172نمایندگی ایران خودرو کد 1155نمایندگی ایران خودرو کد 1265نمایندگی ایران خودرو کد 

1020نمایندگی ایران خودرو کد 2406نمایندگی ایران خودرو کد 1069نمایندگی ایران خودرو کد 

فنرسازی زر گلپایگانصبا ظرف آریا1236نمایندگی ایران خودرو کد 

4002نمایندگی ایران خودرو کد 3328نمایندگی ایران خودرو کد 4005نمایندگی ایران خودرو کد 

4024نمایندگی ایران خودرو کد 3336نمایندگی ایران خودرو کد 4010نمایندگی ایران خودرو کد 

5085نمایندگی ایران خودرو کد 2457نمایندگی ایران خودرو کد تکتاز توان

1009نمایندگی ایران خودرو کد 5042نمایندگی ایران خودرو کد پتسا کیش

4017نمایندگی ایران خودرو کد 4023نمایندگی ایران خودرو کد 2083نمایندگی ایران خودرو کد 

4025نمایندگی ایران خودرو کد 4022نمایندگی ایران خودرو کد 2253نمایندگی ایران خودرو کد 

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



2042نمایندگی ایران خودرو کد 2507نمایندگی ایران خودرو کد 2453نمایندگی ایران خودرو کد 

2414نمایندگی ایران خودرو کد 1254نمایندگی ایران خودرو کد 3209نمایندگی ایران خودرو کد 

2001نمایندگی ایران خودرو کد 3304نمایندگی ایران خودرو کد 2257نمایندگی ایران خودرو کد 

5035نمایندگی ایران خودرو کد 4026نمایندگی ایران خودرو کد 2012نمایندگی ایران خودرو کد 

3307نمایندگی ایران خودرو کد 2009نمایندگی ایران خودرو کد 3601نمایندگی ایران خودرو کد 

هریسرضا طب آزماپاک بنیان البرز

2008نمایندگی ایران خودرو کد 2016نمایندگی ایران خودرو کد 4014نمایندگی ایران خودرو کد 

3325نمایندگی ایران خودرو کد 2087نمایندگی ایران خودرو کد 2028نمایندگی ایران خودرو کد 

2268نمایندگی ایران خودرو کد 3207نمایندگی ایران خودرو کد 3356نمایندگی ایران خودرو کد 

3203نمایندگی ایران خودرو کد ایمن شعله ایرانیانفرم گستر

2281نمایندگی ایران خودرو کد 2289نمایندگی ایران خودرو کد 2046نمایندگی ایران خودرو کد 

2047نمایندگی ایران خودرو کد جهان بام شرقالبرز چلیک

3359نمایندگی ایران خودرو کد روغن موتور قمماکادام شرق

2261نمایندگی ایران خودرو کد 1802نمایندگی ایران خودرو کد 2805نمایندگی ایران خودرو کد 

1818نمایندگی ایران خودرو کد 2306نمایندگی ایران خودرو کد 1513نمایندگی ایران خودرو کد 

2315نمایندگی ایران خودرو کد 1902نمایندگی ایران خودرو کد 2112نمایندگی ایران خودرو کد 

آریا شیمیصادق نیرو آرین1707نمایندگی ایران خودرو کد 

شاخه زیتون لیانپرهامپارس خودرو 

1901نمایندگی ایران خودرو کد 2104نمایندگی ایران خودرو کد 2101نمایندگی ایران خودرو کد 

4114نمایندگی ایران خودرو کد 1815نمایندگی ایران خودرو کد 2809نمایندگی ایران خودرو کد 

2817نمایندگی ایران خودرو کد 1858نمایندگی ایران خودرو کد 2304نمایندگی ایران خودرو کد 

1945نمایندگی ایران خودرو کد 1607نمایندگی ایران خودرو کد 717سایپا دیزل 

1903نمایندگی ایران خودرو کد باژاکتوسعه شیمی آریا

1923نمایندگی ایران خودرو کد 2604نمایندگی ایران خودرو کد 1521نمایندگی ایران خودرو کد 

5587-نمایندگی سایپا البرز قطعهاحداث

پاالیشگاه چهارم- پارس جنوبیاداره آب و فاضالب زنجان8و7و6تعمیرات فاز -پارس جنوبی 

آجر سفالینآجر سفال اردیبنور آریایی

بیستون بتن البرزبتون آماده نگیننورد و لوله صفا طوس

کاشی سمنانفوالدفامصفای اورین

پاالیشگاه سوم- پارس جنوبیپاالیشگاه دوم- پارس جنوبیکاالی الکتریک

پارسا پلیمر شریففرسام الکتریکآزمون گاز البرز

آزمایشگاه مکانیک خاک قزوینبالین تکتوان رعد آسا

آزمایشگاه مکانیک خاک اردبیلروان سازان صنعت مهریزانمگا موتور

کیانتواتر امواجآذین پلیمر مهر

امیدفرافنکاشی و سرامیک کاژه

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



کیمیا گستران سپهرآلفا ماشینروزنه شید افزار

نهران پلیمر پارسفراهان صنعت الوند نیرو

(شیمی گران فردا)سن دوراپترو نیکان البرزنیک اتیلن

آسان تیکندستان صنعتفرحان الکتریک

توسعه پست های ایران ترانسفوکوشا صنعترس چوب

آزمایشگاه شوشتریالبرز کاسپین صباآزمایشگاه مهر صنعت ارمغان

صنایع فردان آریانآزمایشگاه نوین آزما پور ایرانیان پیشگامژاو فیلتر

7121-نمایندگی مجاز اسنا یدکقطعه سازی پارسپترو تار کیمیا

4422-نمایندگی مجاز اسنا یدک2210-نمایندگی مجاز اسنا یدک1110-نمایندگی مجاز اسنا یدک

4410-نمایندگی مجاز اسنا یدک4111-نمایندگی مجاز اسنا یدک2211-نمایندگی مجاز اسنا یدک

7110-نمایندگی مجاز اسنا یدک4421-نمایندگی مجاز اسنا یدک1022-نمایندگی مجاز اسنا یدک

روژان آزماآجر نمای فدکتندیس پلیمر البرز

خدمات صنعتی اشتهاردپتروپل جمجهان قطعه البرز

یکتا آزمای ساحلکیمیا مدبران دماوندپایش فراز البرز

اراک تابلونصر روژان غربآرا پوشش

ADO(اقیانوس سبز)ثامن مهران گسترمهران موتور امید

البرزچلیکخدماتی صنعتی شهرک صنعتی نظرآباددریا الکترو تجهیز مازندران

سامان ره پالستفنی مهندسی فوالد برق اراکپرشیا جام

گلنان پوارتوسسبحان گازشیمی ساختمان

کارگاه مکانیک پاالیشگاه چهارمبهنام شیمی نوردره صنعت

شیمیایی رازیمهاد صنعتتیام شیمی

بهنامان الستیک توسپارسان فن آزمونسیماب زاگرس

رنوسبرج صنعت پیروز شمالشرکت بازرگانی و صنعتی صحت

تکنو کراشرآبفار استان زنجان(نواکی)تندیس مبل الرج 

فن آوران زیست کرهپاالد هواسازپارس حیات

صنایع برق صبا تابلودیبا فایبر گالسمهسرام

الوند سپاهان اصفهانعایق گام اصل طالییکاسیان

آزمون پرداز لیانپیشتاز الکتریکپارس پاد

دریا الکترو تجهیز مازندران

: که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استكارخانجات ماشين سازی و مراكز صنعتیفهرست برخی از 



اداره کل استاندارد  استان مازندران

اداره کل استاندارد شهرستان نوشهر

اداره اوزان- سازمان ملی استاندارد ایران

گروه پژوهشی مکانیک- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی شیمی- سازمان ملی استاندارد ایران 

اداره کل استاندارد استان کردستان

اداره کل استاندارد استان لرستان

گروه پژوهشی سلولزی و بسته بندی- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی نساجی و چرم- سازمان ملی استاندارد ایران 

اداره کل استاندارد استان آذربایجان غربی

اداره کل استاندارد استان اردبیل

اداره کل استاندارد استان قم

اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان

اداره کل استاندارد استان گیالن

گروه پژوهشی  میکروبیولوژی-  سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی بیولوژی-  سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  صنایع غذایی-  سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  برق- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  خودرو و نیروی محرکه- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  مهندسی پزشکی- سازمان ملی استاندارد ایران 

گروه پژوهشی  ساختمان- سازمان ملی استاندارد ایران 

اداره کل استاندارد استان البرز

: کشور که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استادارات كل استاندارد ملی ایرانفهرست برخی از 



اداره غله و خدمات بازرگانی استان گلستان

پتروشیمی ری

پژوهشکده علوم و فناوریهای نوین

شهر کرمان _آب و فاضالب کرمان 

آب منطقه ای قزوین

سیرجان _آب و فاضالب کرمان 

بردسیر _آب و فاضالب کرمان 

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

بافت _آب و فاضالب کرمان 

زرند _آب و فاضالب کرمان 

بم _آب و فاضالب کرمان 

راور _آب و فاضالب کرمان 

جیرفت _آب و فاضالب کرمان 

پژوهشکده گیاهان دارویی

پژوهشگاه بناب

پتروشیمی خارک

آب و فاضالب ساوه

آب و فاضالب شازند

کهنوج _آب و فاضالب کرمان

عنبر آباد _آب و فاضالب کرمان 

رودبار _آب و فاضالب کرمان 

سازمان بهره وری انرژی

موسسه تحقیقات و کنترل کیفی بذر

جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی

منوجان _آب و فاضالب کرمان 

قلعه گنج _آب و فاضالب کرمان 

دارایی زاهدان

شهر بابک _آب و فاضالب کرمان

رفسنجان _آب و فاضالب کرمان 

: کشور که این شرکت افتخار همکاری با آنها را داشته استارگانهاي دولتیفهرست برخی از 

آزمایشگاه آنالیز-پژوهشکده صنایع شیمیایی
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