
کاشی سازیالستیک سازی

کارخانجات چینی مقصودالستیک خوزستان

گروه کارخانجات توس چینیمهد الستیک

گروه کارخانجات چینی پردیس کاشانالستیک فوالد آروین

کاشی فیروزه(بینالود)ایران خودرو خراسان

گلنقش توسگروه صنعتی بارز

کاشی تیماغلتک سازان سپاهان

کاشی پاسارگاد آبادهگروه صنعتی ایران یاسا

کاشی الماس کویر رفسنجانشرکت صدرا بسپار پالست مدرس

کاشی الوندشرکت الستیک سیرجان

کاشی بیستونسیمان

داروسازیسیمان فاروج بوشهر
سرم سازی عبدیسیمان دشتستان

سرم سازی رازیسیمان مند دشتی

داروسازی ثامنسیمان خاش

داروسازی شیراز سرمسیمان بجنورد

داروسازی سبحانسیمان منددشتی

داروسازی اکسیرسیمان کرمان

داروسازی بهنودژنسیمان تهران

داروسازی فارابیسیمان گیالن سبز

داروسازی سپیداجشرکت سیمان المرد

داروسازی زهراویسیمان نهاوند

داروسازی داروپخشسیمان جوین

زندانسیمان خاکستری نیریز
زندان زاهدانسیمان اصفهان

زندان تربت حیدریهسیمان شاهرود

زندان زاهدانسیمان خواف

زندان گنابادسیمان سبزوار

کانون اصالح و تربیت تبریزسیمان کرمان

زندان مالیرسسیمان کارزین

زندان کاشمرسیمان هگمتان

زندان نیشابورسیمان فارس

زندان قمسیمان قاین

زندان طبسسیمان ساوه

زندان قزوینسیمان زاوه تربت حیدریه

زندان سنندجسیمان زنجان

زندان شیروانسیمان آبیک

زندان جیرفتروغنکشی و صنایع غذایی

زندان رجائی کرجصنایع غذایی زرنام

زندان سنندج2 و 1روغنکشی  ورامین 

زندان قوچانصنایع غذایی زرنام

مختصر رزومه کاری شرکت فنی و مهندسی ثنا مبدل توسعه پارس



زندان چنارانکشت و صنعت تکدانه

زندان مرکزی مشهدگیلوان زیتون قزوین

زندان بیرجند        ژالتین آریا

  فراورده های لبنیروغنکشی نوید بندر ماهشهر

  فرآورده های لبنی شیرواناخمیرمایه چهارمحال

فراورده های لبنی کوهسارانصنایه غذایی پاکبان

لبنی چنارانیصنایع غذایی شهرکرد

لبنی مهر گلستاننان قدس رضوی

لبنی آفرینخوراک نازدانه 

لبنی باتیسمجتمع گوشت صنعتی مشهد

لبنی رضوی  پدیده شاندیز

لبنی روماکصنعت و تاسیسات و ماشین سازی

لبنی کالبرهمگام الکتریک

لبنی میهنمهر صنعت

شرکت لبنی آفرینکارا صنعت 

شرکت پاکباناستیل گام

(عشق آباد)نوشابه ترکمن کلی ترکمنستان سازه پارس مالیر

شیر پگاه خراساناسپادانه استیل

بهپاکپارت استیل

تعاونی دامداران تفتسیال سازه زرین

پارس پاستوراجرا تاسیسات مکانیکی موتورخانه دانشگاه تربت

فراورده های لبنی نوشین توسصنعت سبز طبرستان

لبنیات نوبر نیشابورشرکت سپاهان القا

لبنیات بهنام جامشرکت بهره برداری و تعمیرات مپنا

فراورده های لبنی مهر گلستانشرکت آالیاژ فنر امید

صنایع غذایی گرینهسپاس الکترونیک

شیر پگاه زنجاندما گستر سازان نوین

بیمارستانشرکت توربو کنترل داتیس

بیمارستان قائم مشهدشرکت تولیدی سامد

بیمارستان عالی نسب تبریزشرکت ماهان توسعه تجهیز پارسیان

بیماستان افضلی پور کرمانشرکت الکترو بنیان شایگان

بیمارستان امام رضا بیرجند آرگون صنعت توس

بیمارستان ثامن االئمه مشهدایران مهر اصفهان

بیمارستان رازی تربت حیدریهآریا مولد پارسیان

بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمرهمگام الکتریک خراسان

 بهمن تبریز29بیمارستان  آرام گستر پارس شمالی

بیمارستان دی مشهدسیم کابل یزد

بیمارستان آریا مشهدسیم و کابل مشهد

بیمارستان امیرالمومنین مراغهماشین سبالن

بیمارستان رضوی مشهدشیمیایی فرشید شهرضا

بیمارستان فارابیاستخر و مجموعه آبی

بیمارستان پیامبر اعظم کرمانمجموعه آبی هشتم اداره کل جهاد کشاورزی مشهد

بیمارستان کاشانی اصفهاناستخر سازمان منطقه ای خراسان رضوی



بیمارستان فاطمه تهراناستخر شهید عباسپور آستان خراسان رضوی

بیمارستان قائم مشهداستخر سپاه پاسداران

بیمارستان علی بن ابیطالباستخر فرهنگیان گرگان

بیمارستان طاقانیاستخر ثامن اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

بیمارستان امام خمینی شیرواناستخر آلیس

آموزش و پرورش    استخر نیرو هوایی

سازمان آموزش و پرورشاستخر شهرباف

دانشگاه فردوسیاستخر اندیشه

دانشگاه کشاورزیاستخر کاشانی

پژوهشکده بوعلیاستخر کالنتری

دانشگاه فنی و حرفه ای الزهرااستخر آرمان

سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشوراستخر طاهرخانی

اردوگاه حرفه آموزی و کادردرمانی چناراناستخر برهانی کرمان

جهاد دانشگاهیاستخر فرهنگیان 

نوسازی مدارس سبزوارفوالد

هتل هافوالد سامان یزد

هتل فردوسیفوالد کاوه جنوب کیش

هتل نمای هشتم مشهدپرشین فوالد

هتل مهمان مشهدفوالد ارفع اردکان

هتل آفتاب شرقیفوالد مبارکه اصفهان 

هتل جوادیهصبا فوالد زاگرس

هتل طوبی مشهدفوالد توان آور آسیا

استخر شهرستان باخزر تربت جامپویا فوالد

هتل منتظران مهدیذوب فوالد دیاموند
هتل احرار ایران فوالد

هتل درویشیفوالد ایران

هتل قصر نیلیپارس فوالد سبزوار

هتل الماسفوالد اکسین خوزستان

هتل اولیا مشهدفوالد امیرکبیر

هتل عباسیفوالد آذربایجان
هتل اسپینو مشهدمتین فوالد سپاهان

نیروگاههامجتمع فوالد پردیس صنعت زنده رود
نیروگاه قزوینفوالد شمس نگین مشهد

نیروگاه شهید سلیمیفوالد پارمیدا

تولید نیرو برقفوالد تن آوران

نیروگاه فردوسیفوالد جم

نیروگاه رودشورفوالد چادرملو

نیروگاه بوشهرفوالد حدیث گستر

نیروگاه شیروانفوالد روهینا

نیروگاه ارومیهفوالد غدیر ایرانیان

نیروگاه آرمین ماه تاب گسترفوالد کاوه

نیروگاه تنا پاورفوالد کاویان صدرا

نیروگاه شاهرودفوالد کیمیا صبا



نیروگاه شریعتیفوالد کیوان

نیروگاه زنبقفوالد گسترش

پتروشیمیفوالد گسترش زنده رود

پتروشیمی آبادانفوالد ذوب آمل

پتروشیمی مرجانفوالد امیر کبیر

پتروشیمی مرواریدفوالد خوزستان

پتروشیمی شازندپویا فوالد نقش جهان

پتروشیمی خراسانکارخانه فوالد
پتروشیمی دماوندریخته گری

پتروشیمی مبینصنایع ریخته گری توحید خراسان

پتروشیمی لرستانصنایع ریخته گری ایران خودرو

پتروشیمی مهابادهواپیمایی و قطار

پتروشیمی شیرازشرکت هواپیمایی ماهان

پتروشیمی مارون(رهاب)قطار شهری مشهد


