
 

 

 اػپه

 اػتاًذاسد خَصػتاى

 البشص پاالیش اشتْاسد

 8اًتمال گاص هٌطمِ 

 اًفَسهاتیه

 اًْاساتصال

 اٍساًَع صیذ

 اَّسا بْیي آصها

 ایشاى ػحاب

 ایواته

 3آب ٍ فاضالب هٌطمِ 

 آبادگشاى

 آتشٍته

 آرساب

 آرسبام

 آسیا ػَالس

 آصهایشگاُ هؼیاسگؼتشگٌاٍُ

 اسبیلآصهایشگاُ هىاًیه خان 

 آصهایشگاُ هىاًیه خان ػشاق

 آصهایشگاُ ًاًَ وفا

 آصهًَِ فَالد

 باسثاٍا

 باصبیي پظٍّش

 باصسػی آب وشخِ

 باصسػی آسیا فَالد لشى اَّاص

 باصسػی آصهَى آػا پاسػِ

 باصسػی آصهًَِ فَالد

 باصسػی بخشد

 باصسػی صٌایغ اًفَسهاتیه

 باصسػی فششتگاى

 باصسػی فالت پظٍان

 باصسػی وادٍع

 باصسػی ًاظشاى دلیك آسهاى

 باصسػی ًَآٍساى ویفیت پاسع

 باصسػی ًیشٍ آب

 بشق شْیذ سجایی

 بشق هٌطمِ ای گیالى

 بشق ّشهضگاى

 بٌادس ٍ دسیاًَسدی

 بَتاى

 بْیٌِ ػاصاى طَع

 پاسػیاى

 پاسیضاى صٌؼت

 پاالیش گاص ػشخَى ٍ لشن

 ًفت تبشیض پاالیش

 پاالیشگاُ تْشاى

 پایاًِ ّای ًفتی ایشاى

 پایشگاُ ًفت پاسع

 پتششیوی تخت جوشیذ

 پتشٍ تجْیض ػپاّاى

 پتشٍ صٌؼت اصفْاى

 پتشٍ صٌؼت اصفْاى 

 پتشٍ في آٍساى فاتح

 پتشٍ گاص پاسػا

 پتشٍشیوی اًتخاب

 پتشٍشیوی آباداى

 پتشٍشیوی بَشْش

 پتشٍشیوی بَػلی

 خَصػتاىپتشٍشیوی 

 پتشٍشیوی فجش

 پتشٍفي آٍساى فاتح

 پتشٍواساى شفك ویش

 پشآٍس

 پشٍطُ ّای صٌؼتی ابذال

 پظٍّشىذُ تَػؼِ ٍتىٌَلَطی

 پظٍّشىذُ چشخِ ػَخت

 پظٍّشىذُ ػاختواًی ػاصهاى اػتاًذاسد

 پظٍّشىذُ هىاًیه ػاصهاى فضایی

 پگاُ شیوی

 پلیوش آسیا ػاػَل

 پلیوشوشهاًشاُ

 پلیوشوشهاًشاُ 

 پوپ ایشاى

 پوپ ػاصاى ًبشاع

 پَدس افشاى

 پَیا تَسبیي

 پیذیىَ

 پیشٍشیوی اسًٍذ

 تابیشاى

 تختِ فششدُ شوال

 تشاوتَس ػاصی

 تؼا

 تؼویشاى ًیشٍی بشق فاسع

 تىٌَػاصاى اًشطی اتوی

 تىٌَػاى

 تلىام آٍا

 تٌاٍب

 تَصیغ بشق البشص

 تَػؼِ تَاى پایذاس

 صٌایغ ًفت ٍ اًشطی لشنتَػؼِ 

 تَػؼِ هخابشاتی آسیاػل

 تَػؼِ ًفت

 تَػؼِ ٍ ػوشاى واػَا

 تَػؼِ ٍػوشاى واػَا

 تَوا سًگ

 تَلیذات پتشٍشیوی لائذ بصیش

 تًَل ػذ آسیاًا

 تْشاى ػَفا

 تیتاى

 جشثمیل الًَذ پَیاى

 جوىَ

 جْاد صهضم

 جْادصهضم

 چاسٍشیوی تحت جوشیذ

 چواى

 حایش آػا

 حذیذ

 حفاسی اػتَاى ویش

 حفاسی شوال

 حفاسی ًفت ٍ گاص پششیا

 حول ٍ ًمل سیلی سجا

 خشهشْش آسٍیي

 داسٍػاصی اػَُ

 داسٍػاصی ًیان

 لیست پاره ای از مشتریان



 

 

 داًشگاُ تشبیت هذسع

 داًشگاُ خَساػىاى

 داًشگاُ صٌؼتی ّوذاى

 داًشگاُ هاله اشتش

 داًشگاُ هاله اشتش اصفْاى

 داًشگاُ ٍاحذ اػتْبال

 صٌؼتدًا 

 رٍب آّي البشص غشب

 رٍب آّي پاػاسگاسد

 ساُ آّي 

 ساُ آّي جوَْسی اػالهی ایشاى

 142ساُ ٍ ػاختواى 

 سجا

 ػاصهاى اػتاًذاسدٍتحمیمات صٌؼتی ایشاى

 ػاصهاى بٌادس ٍ دسیاًَسدی

 ػپٌذ

 ػحاب

 ػٌجش وَشا

 ػٌجش گؼتشداًا

 ػیال واساى

 ػیواى تْشاى

 ػیواى خَصػتاى

 دّلشاىػیواى 

 ػیواى الهشد

 ػیواى هاصًذساى

 ػیواى هوتاصاى وشهاى

 ػیواى ًائیي

 ػیواى ّشهضگاى

 ػیویا

 شاّیي هفصل

 ششوت باصسػی پؼٌج

 شْشن ػلوی ٍتحمیماتی اصفْاى

 شیذ آسیي

 شیشِ داسٍیی ساصی

 شیوی ػاختواى

 صحي بَػتاى

 صف سصهًَذ

 صٌایغ بشق

 صٌایغ بؼتِ بٌذی پگاُ

 پتشٍشیوی وشهاًشاُصٌایغ 

 صٌایغ پضشىی

 صٌایغ چَب ٍ واغز هاصًذساى

 شْیذ ًَساًی -صٌایغ دفاع

 شْیذ ًَساًی -صٌایغ دفاع 

 صٌایغ سیختِ گشی ایشاى خَدسٍ

 صٌایغ شیویائی ایشاى

 صٌایغ ًفت

 صٌؼت اًشطی ّشهضاى

 صٌؼت ٍ هذیشیت

 صٌؼت ٍ هذیشیت 

 بْشْشصٌؼتی 

 صٌؼتی ًَیذ صس شیوی

 طشح جاهغ آب هغ

 طلَع پاسع ویش

 غذیش

 فشا ػاحل

 فشا ػاحل شؼبِ جٌَب

 فشا ًیشٍ

 فشاػاحل

 فشاًیشٍ

 فشآٍسی ٍ ػاخت لطؼات خَدسٍ

 فشیٌِ فٌاٍس

 فٌاٍسی اطالػات ششوت پؼت

 فَالد آلیاطی اصفْاى

 فَالد پایا

 فَالد خشاػاى

 فَالد ػپیذ فشاب وَیش

 فَالد واٍُ

 فَالدهباسوِ

 وابل البشص

 والَپ

 واٍُ الیاف

 وتابخاًِ آػتاى لذع سضَی

 وتابخاًِ ػاصهاى اػتاًذاسد

 وشبي ایشاى

 وَیشتایش

 ویفیت آصهای جٌَب

 گاص اػتاى هاصًذساى

 گذاختاس

 گشٍُ صٌؼتی باسل

 گشٍُ هذیشاى خَدسٍ

 الٍاى تابلَ

 لَاصم خاًگی ّیوالیا

 هاّشْش لَلِ ػاصی

 هاسٍى واساى

 هاصی ًَس

 هپٌا بَیلش

 هذیشیت بشق شاصًذ

 هشوض وٌتشل ایشاى

 هشاٍس ػاصیاى

 هؼذًی اهالح ایشاى

 هؼیاس گؼتش صایٌذُ سٍد

 هؼیاس گؼتش صذس

 هؼیاس گؼتشصایٌذُ سٍد

 هلی حفاسی

 هَػؼِ پظٍّشی ػلَم ٍ فٌاٍسی سًگ

 هَػؼِ پظٍّشی ػلَم ٍفٌاٍسی سًگ

 فٌاٍسی تا باصاسهَػؼِ 

 هٌْذػی ًفت

 هیٌا آسیا داًش ػٌْذ

 ًاسدیغ

 ًظام هٌْذػی گلؼتاى

 ًفت اَّاص

 ًفت گاص پاػاسگاد

 ًفت ٍ گاص اسًٍذاى

 ًفت ٍگاص اسًٍذاى

 ًَآٍساى ویفیت پاسع

 ًَسد آلَهیٌیَم

 ًیشگاُ بشق آباداى

 ًیشٍ هحشوِ

 ًیشٍی دسیائی استش

 ٍاششػاصی بْتا

 ٍصاست تؼاٍى

 ٍلىاى صٌؼت ػپاّاى

 لیست پاره ای از مشتریان



 

 

 ّوایِ

 ّوپااًشطی

 ّیشگاى اًشطی

  


