آتیه پردازان شریف
EPC

EPC
1

مهندسین مشاور چگالش

 27تام ایران خودرو

2

مهندسی و طراحی همپا انرژی

 28تناوب

3

پارس کیهان

 29طراحی و مهندسی صنایع انرژی

4

مهندسین مشاور ناموران

 30فراب

5

مهندسی و ساخت چمان

 31مهندسی و توسعه نفت (متن)

6

مهندسی طرح و پاالیش

 32مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

7

شرکت بین المللی مهندسی ایران ( ایرتیک)

8

طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی(پیدک)

9

مهندسان مشاور سازه

پتروشیمی
33

پتروشیمی جم

 10مهندسی دریاپاال

 34پتروشیمی پارس

 11صانیر

 35پتروشیمی مروارید

 12گروه فاتح

36

 13آب و محیط خاورمیانه

 37پتروشیمی مبین

 14طرح و توسعه بلند پایه

 38پتروشیمی زاگرس

 15مهندسی قدس نیرو
16

39

پترو تک سان

پتروشیمی آریاساسول

پتروشیمی امیرکبیر

 40پتروشیمی خوزستان

 17بهین سامان سرزمین

 41پتروشیمی الله

 18پیمانکاران عمران بارو

 42پتروشیمی مارون

 19مهندسین مشاور هندسه پارس

 43پتروشیمی کارون

 20صدرا

 44پتروشیمی بندرامام

 21مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان

 45پتروشیمی فجر

 22فکورصنعت تهران

46

 23صنایع فراساحل (صف)

 47پتروشیمی فن آوران

 24پرشین راد گروه

 48صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 25نصب نیرو

 49پتروشیمی تبریز

 26هیربدان

 50پتروشیمی شازند اراک
1

پتروشیمی اروند

آتیه پردازان شریف
صنایع فوالد و مس

پتروشیمی
51

شرکت احداث و خودکفایی صنایع
پتروشیمی (شاخص)

 75فوالد مبارکه اصفهان

52

طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد
شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)

 76مس باهنر کرمان

53

پتروشیمی خراسان

 77شرکت ملی مس

54

پتروشیمی کرمانشاه

55

شرکت ملی صنایع پتروشیمی-راپچر دیسک

 78انجمن استصنا

56

پتروشیمی شیراز

 79انجمن مواد و متالورژی ایران

57

فهرست بلند نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
()EP

 81صندوق نوآوری و شکوفایی

58

شرکت نفت فالت قاره ایران

 82مدیریت برق نکا (نیروگاه شهید سلیمی)

59

پاالیش نفت بندرعباس

نظام طبقهبندی ملی کاال و خدمات ایران
83
(ایران کد)

60

پاالیش نفت تهران

 84سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

61

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

سامانه تدارکات الکترونیکی نیروگاههای
85
کشور

62

مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC

 86ماشین سازی اراک

63

شرکت پایانه های نفتی ایران

 87سامانه توانیران

64

مجتمع گازی پارس جنوبی ()SPGC

 88برق حرارتی

65

انتقال گاز ایران

66

مهندسی و توسعه گاز ایران

67

بازرگانی گاز ایران

68

شرکت گاز تمامی استانها

69

پارسیان

70

شهید هاشمی نژاد

71

فجر جم

72

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی ایران

73

شرکت توسعه صنایع پاالیش نفت

74

شرکت پاالیش نفت شهریار

سایر

 80مهندسی و ساخت توربین مپنا

نفت و گاز

2

