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نفت ،گاز ،پتروشیمی و پاالیش
مجتمع گازی پارس جنوبی

بهره برداری نفت وگاز غرب

پتروشیمی آبادان

پاالیشگاه گاز بیدبلند

شرکت نفت پاسارگاد

پتروشیمی اراک

پاالیشگاه گاز خانگیران

پترو پاالیش کیمیا غرب

پتروشیمی ارومیه

پاالیشگاه گاز پارسیان

منطقه  3عملیات انتقال گاز

پتروشیمی اروند

پاالیش گاز ایالم

منطقه  5عملیات انتقال گاز

پتروشیمی امیرکبیر

پاالیش گاز سرخون قشم

انتقال گاز سراجه قم

پتروشیمی ایالم

پاالیش نفت اصفهان

نفت وگازشرق

پتروشیمی بندر امام

پاالیش نفت آبادان

شرکت نفت بهران

پتروشیمی بوعلی سینا

پاالیش نفت بندرعباس

پتروشیمی فارابی

پتروشیمی بیستون

پاالیش نفت تبریز

پتروشیمی فجر

پتروشیمی پارس

پاالیش نفت تهران

پتروشیمی فریمان

پتروشیمی پردیس

پاالیش نفت امام خمینی شازند

پتروشیمی فناوران

پتروشیمی رازی

پاالیش نفت شیراز

پتروشیمی قائد بصیر

پتروشیمی رجال

پاالیش نفت کرمانشاه

پتروشیمی کارون

پتروشیمی زاگرس

پاالیشگاه الوان

پتروشیمی کرمانشاه

پتروشیمی نوری(برزویه )

پاالیشگاه قطران زرند

پتروشیمی خارک

پتروشیمی فریمان

شرکت نفت فالت قاره

پتروشیمی خراسان

پتروشیمی شیراز

شرکت مناطق نفت خیز جنوب

پتروشیمی مارون

پتروشیمی غدیر

نفت ایرانول

پتروشیمی تبریز

پتروشیمی خوزستان

نفت و گاز پارس

پتروشیمی جم

پتروشیمی مبین

بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی

پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مهاباد

فرآورده های نفتی کاسپین

فرایند گستر تامین

پتروآموت پویا

شرکت های طراحی ،مهندسی و ساخت تجهیزات صنایع نفت و گاز ()E,P,C
پترو پارس

ناموران

نارگان

سازه

ایریتک

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

کاالی پتروشیمی

تقطیران کاشان

پتروماد

پتروطاها

دیبا انرژی سینا

اسپک

تجهیز پاالیش جنوب

ایریسا

پشتیبانی ساخت و کاالی نفت تهران
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شرکت های طراحی و ساخت تجهیزات هوای فشرده ،گازهای صنعتی و جایگاه های CNG
هوایار

تهران کمپرسور

اطلس کمپرسور کارا

توسعه صنایع گاز مهر

تجهیزات گاز تامکار

پارس کمپرسو

رهام گاز

گازهای صنعتی شیراز

گاز کربنیک آبیک

گاز اکسیژن اراک

صنایع اکسیژن شهریار

گازهای طبی وصنعتی سامان

گازهای طبی وصنعتی طوفان کبیر

هواسیستم ایران

توربین جنوب اهواز

گازکربنیک غرب

هوای فشرده محقق ایرانیان

گازکربنیک غرب اشترجان

صنایع اکسیژن شهریار

گسترش گازهای برودتی پارسیان

صنایع گاز مهر

فرا فن هوا

فرآوری گاز در بند سمنان

فراز کمپرسور

توسعه و تولید گازهای صنعتی اروند

آسیا پترو گاز

ماشین سازی گاز کربنیک شهرکرد

اکسیر سازان اطلس

اکسیژن طاها

پاینده گازتهران

صنایع شیمیایی و پایین دستی
پاکسان

نیرو کلر

صنایع شیمیایی اصفهان

پاکشو

شیمیایی بهداد

فرسا شیمی

پاکنام

شیمیایی بهداش

جهان شیمی سپار

شیمی تکس آسیا

شیمیایی پاسارگاد

ازنق شیمی

شیمی سان

پردیس شیمی

آپادانا اسید

شیمی کنترل پارس

اولیگومر

کربنات کلسیم آهوان

شیمیایی آب وفاضالب تهران

پارس پاک کیمیا

گل شو

شبل شیمی

کیهان شیمی

فراز شیمی

روغن موتور پردیس

گلباران اسید

فرآیند شیمی زنگان

فرایند تجهیز آسیا

سنان شیمی

شیمیایی رنگ حسام

سانیا شیمی

سلف شیمی

شیمایی ساالر

سارویه

اسید ساز

شیمیایی محمد

زیست فراورده های سپاهان

جلفا شیمی

شیمیایی وصنعتی کاوه

صنایع شیمیایی ادیب

سبز آور شیمی

شیمیایی شمس قشالق

صنایع شیمایی آذین سپار

توان شیمی طوس پویا

کیمیا کود پارس

صنایع شیمایی آراز

پردیس شیمی

فسفات کبودان

کلر سازان پارس

بهفام شیمی ایران

مهنام شیمی پاسارگاد

صنایع شیمیایی قائم

پترومان پارسیان

مجتمع شیمیایی تیراژه

صنایع شیمیایی مرجان پیمان

پترو پارسا

نوآوران شیمی

صنایع شیمیایی ورنگسازی ابوترابی

سولفورشیمی

یلدا شیمی سپاهان

شیمایی حالل پویان اراک

سولفات شرق

کلر شیمی پارس

پترو پویا رزین

آراد شیمی گستر سورنا

کیهان شیمی

روغن نباتی اصفهان

آراز شیمی جلفا

مهتاش شیمی
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رومند شیمی زاگرس

آرتا شیمی تجهیز

آلکان

کلرپارس تبریز

پترو آریا قابوس

آریا شیمی

آرمان شیمی بروجن

آلی شیمی قم

نگین شیمی نور

پترو پیشتاز اسپادان

ساالر شیمی

صنایع رنگسازی پاک الک

پترو صنعت صبا

بازیافت تیم کیان

زیست فراورده های سپاهان

پترو صنعت نوین اعتماد

روغن طالیی احیاء

تولیدی مواد شیمیایی ایران

سبحان شیمی شهر رضا

روغن گلبهار سپاهان

کربنات کلسیم آهوان

رنگ حسام

فرزین شیمی

دی اکسید کربن خدایار

رنگ پامچال

پترو زیست البرز

راک شیمی

نگین شیمی نور

صنایع ریسندگی و بافندگی
دسترنج رضابافت

الیاف گلریز قم

پویاریس یزد

نساجی دنا

پویا نخ ایالم

پلی اکریل ایران

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
پژوهش وفناوری پتروشیمی

دانشگاه صنعت نفت

دانشکده فنی دانشگاه تهران

صنایع شهید باکری

صنایع شهید صنیع خانی

صنایع شهید کلهر

صنایع شهید چراغی

پژوهشکده مهندسی مکانیک

پژوهشگاه صنعت نفت

جهاد دانشگاهی

گروه تخصصی شهید کریمی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

هسا

سازمان انرژی اتمی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم وصنعت

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه مالک اشتر

دانشگاه کاشان

سایر شرکت ها
فوالد مبارکه

صنایع مس ایران

مواد اولیه صنعت هسته ای ایران

ذوب آهن اصفهان

پیشگامان کاتالیست پارس

پترو آذر آسیا

ذوب روی بافق

نفت و گاز سرو

آنتی بیوتیک سازی ایران

دخانیات تهران

مس سرچشمه

زیگورات

مدیران خودرو

پویافرایند اراک

صنایع هفت الماس

مدیریت تولید برق قم

لوله های دقیق کاوه

زالل ایران

مرکز طراحی مهندسی ولیعصر

قند ارومیه

زمزم تهران

مرکز طراحی وتوسعه صنعتی رازی

مهرونت

زمزم خوزستان
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مشارکت احسان

فروزندگان امید

کیمیا گستران نسل زاگرس

کم سان ایران

فن آوران نو اندیش قرن 12

کیمیا بن

گوهر صفا

فرآیند صنعت آلومینیوم کف پرندک

امیر صنعت سپاهان

کیمیا پترو انرژی

فرایند صنعت سپاهان

کاتر بلک

کیمیا جاوید سپاهان

خزرگاز

ارژنگ پرتو صنعت

کیمیا صنعت شرق

گسترش فناوری خوارزمی

آرما ماشین

کیمیا صنعت شریف

گسترش کاتالیست ایرانیان

آرمان صنعت

کیمیا گران صنعت امیر کبیر

مهندسی پترومان پارسیان

اروند تراش آبادان

زیوری

مهندسی پژواک پژوه صنعت

آریا شیمی

ساتراب جنوب

مهندسی رایمون نوین سیستم

آرین پودر سپاهان

گرما گستران سپهر

مجتمع کشاورزی دامپروری و آبزیان دلوئی

آزما پژوهان

Cenex
آبزیان نیتل پارس

مهندسین مشاور نیرو

آسیاب آراب گستر

مولدان صنایع شیمیایی

خوزستان صنعت کاال

ابنیه پایه ارسبز

مولیبدن کارمانیا

خوشگوار آذربایجان

پارس زمرد زنجان

پلی پرتال

خوشنویس ساری

پارس فیدار

صنایع تولید گرما

خوشنویس همدان

آذر انرژی تبریز

صنایع تولیدی کیا فرین

دانش پویان صنعت

آذرنگ

تولیدی باخ

زرند آذر

آراد پرتو قائم

تولیدی بن

کاالمهر

آرام گستر پارس

تولیدی سیستمهای ایمنی تارا

کاالی الکتریک

آرا گستر مشهد

دفتر مهندسی جم

هوربیگیر پارس

دیبا نگار

دکمه ایران پویا

هیدرو ایرسا البرز

اکسیر صنعت سامان

دکمه صدفی ایران

هیودی

کشت و صنعت امیر کبیر

دفترمشاوره صنایع قند

وزین تکوین

کیمیا گستر کثیر

ستاره صنعت توس

ویبر ایران

البرز پاالیش اشتهارد

ستاره کامیاران

یاران تجهیز

آلفا نیرو

سرامیک تهران

نیسان شرق

پارسیدان

تنسر پارس صنعت

محب قزوین

پاک باد

سرمایه گذاری آرمان

صنعت امحای سبز پسماند آرتا

پاک پالستیک آسیا

قند پارس

مخزن ساز غرب

پرشیا صنعت احسان

قند ثابت پارس

مدرن سازان تجهیزات پزشکی تبریز

پرنده آبی جهان

قند شاهرود

مدوار

پرنیان اسیر تهران

قند شهید خوی

خالص ساز خاک

پژواک پروژه صنعت

قند شیروان

روانه گستر

پویان صنعت

قند شیرین خراسان

رنگینه پارس

پویندگان صنعت آریا

قند نقش جهان

ره آورد تامین

بیدک شیراز

قند هگمتان

راهبران نوین مهر

پیام آوران نانو فناوری فردانگر

کوشا زرین

رخشان رزین تهران
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پیشتازان هیدرو کربورهای سهند

دیسال

رسا صنعت نور

پیشران زمهریر آسمان

ایرانیان بخار مرکزی

گرماگستران بهینه ساز

پیشرو

اطلس فیلم

تکبان

پیشگام صنعت فرس

پیشرو صنعت کراست

صنعت روز

پیشگامان آبادگری صنایع

بازرگانی آال

صنعت سبز طبرستان

صنعت وکالی ایده آل

بازرگانی ملکی

طاها قشم

تارا

پایرو

ظریف مصور

پاالیش تبریز پترولیوم ارس

خدمات و ماشین آالت پزشکی

عمران تهویه

رازی بندر

ماشین سازی مهر جاویدان

فاکسپورد

سیال نیرو صنعت

برفاب

فالق صنعت

سیمان خزر

پترو ایمن سپاهان

فراپایه

سینا مبتکر صنعت

بیمه سازا ن سامان گستر

فراپل

شاره روز

پارس امید

فراتک

جذب ستاره

توان کوشان البرز

نوآوران صنعت موتور

پالت

تهیه ابزار عباسی

نورین ابهر

چمان

کشت وصنعت جوین

نوساز سامانه آوان

نانوپارس اسپادانا

تجهیزذخایر پتاس

نوید هیتینگ سرویس

چوب و کاغذ مازندران

تجهیز نیروی زنگان

نوین پوینده بنیان

ماسه های کیوان

تراشان

نیترول بین الملل

کیمیا گستران سپهر

ترش نارین

کبودان گازارومیه

نکا پالستیک

بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی

گسترش کاتالیست ایرانیان

خزر پالستیک

دیر گذار رعد

نماد صنعت سدید
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