
شرکت نام عضویت شماره عضویت سال تمدید آخرین عضویت نوع

آروین نوین فرآیند پویا 972306 1397/02/08 فعال

پتروفن آور نیرو ایرانیان 972307 1397/02/22 فعال

آترو فرایند ایرانیان 972308 1397/02/24 فعال

پاالکنترل پارس 972310 1397/03/01 فعال

شرکت خدمات بازرسی 

فنی گیتی پارسیان آسمان
972319 1397/06/11 فعال

شرکت مهندسی 

اتوماسیون فراپایش شیراز 

صنعت

972320 1397/07/02 فعال

فن آوران پارسه جنوب 972321 1397/07/07 فعال

بهینه انرژی داتیس توان 972327 1397/10/02 فعال

رسا پژوهان آژیراک 972334 1397/11/24 فعال

پادآکام 972335 1397/11/16 فعال

ابزار دقیق واال پارس کیش 972341 1397/12/19 فعال

نیکا نفت آرکا 962256 1396/01/16

صنعت ژافه 962258 1396/02/02

بنیان بهین آراک 962261 1396/03/08

آپادانا تجهیزات بیتا 962264 1396/04/20

ندا اوران فن نوین 962265 1396/04/26

آور فن جهد پارس 962266 1396/04/27

 پایش بازرسی شرکت

نیکا کیفیت
962273 1396/07/01 97 ماه دی فعال

بلیوان بازرسی شرکت 962274 1396/07/04

پرتو ایمن آفتاب 962277 1396/08/23

 فارس صنعتی شرکت

اسکات
962285 1396/09/13

بعثت تجهیز پرتو 962287 1396/09/18

الکترونیک پایش 962288 1396/09/25

 صنعت مقیاس شرکت

برق
962297 1396/09/21

تابان تنوتاس شرکت 962302 1396/11/04

آریا کنترل کارفن شرکت 962304 1396/12/08

شرکت مهندسی اپنا 952222 1395/02/06

شرکت پارت کنترل 

خراسان
952226 1395/02/06

شرکت مگا آسیا جایا بین 

الملل
952228 1395/03/09



گروه صنعتی شاخص 952229 95تیر  97اسفند  فعال

(دیباکو)ابزار دقیق دیبا  952231 1395/04/20

پرشیا فراز اکسین 952233 1395/06/01

همیاران صنعت آرمانی آرتا 952235 1395/06/10

اکسین انرژی گسترماد 952247 95آبان  97تا آبان 

شرکت تکتاز ابزار تجهیز 952248 1395/10/11

پژوهشگاه فضایی ایران 952250 1395/11/04

شرکت جی ام اینترنشنال 

پارسه
952253 1395/11/17

شرکت آسیای هفت سنگ 942201 1394/10/16 1395آذر ماه 

شرکت پارس الکترونیک 

کیش
942202 1394/12/04 عضویت دائم فعال

شرکت کیان کنترل صبا 942203 1394/01/22

شرکت ابتکار توسعه پایدار 

نیکنام
942232 1394/06/01

طراحی و مهندسی صنایع 

انرژی
932114 1393 98تا مهر  فعال

شرکت تکین 932116 1393 94خرداد

توسعه راهبردی انرژی 

پارس
932117 1393 94خرداد

پترو فن آور نیرو ایرانیان 932120 1393 97اردیبهشت  فعال

پتروتک دیاکو راد 932126 1393 94مهر

آداک ویژن کیش 932127 1393 95اردیبهشت 

شرکت کامپیوتری برگ 932129 1393 94مهر

رهپویان اندیشه دنا 922077 1392 93اردیبهشت 

ایمن راهساز تبریز 922087 1392 93اردیبهشت 

مهندسی نیوان طرح و 

ساخت
922094 1392 93تیر

فناوران فوالد آبتین 922099 1392 93تیر

کنترل گسترش پویا 922105 1392 94شهریور

گروه توسعه فناوری ناران 922106 1392 93شهریور

شرکت خبرگان اندیش 

آفاق
922109 1392



فنی و مهندسی سوپر 

صنعتی
922110 1392 97شهریور  فعال

شرکت میزان گستر رایانه 911901 1391 96خرداد 

شرکت کنترل فرآیند 

تجهیز نفتا
911902 1391 92 تا اردیبهشت 

شرکت صبا کنترل دقیق 911934 1391 1397تا آبان ماه  فعال

شرکت بهره برداری قطار 

شهری مشهد و حومه
911935 1391 92 تا خرداد 

شرکت پیشگام صنعت 

پاالیش
911938 1391

شرکت ایفا صنعت غرب 911939 1391

شرکت واپایش فرآیند آدنا 911942 1391

گروه صنعتی بهمن 

گسترش کیان
911951 1391 96اسفند  فعال

شرکت فنی مهندسی 

پیشتازان توسعه پایدار
911960 1391

شرکت دیاکو پرسام 911963 1391

حامی صنعت پروژه 911983 1391 92شهریور 

ابزار کنترل ارشیا 911985 1391 93مهر

شرکت ماورا صنعت آرین 911989 1391 92مهر 

شرکت تجهیزات اندازه 

گیری و ابزار دقیق بهروز
911996 1391 مهر

شرکت مهندسی بازرسی 

ماهان آزمون پرشین
911998 1391 92آذر

شرکت نگارصنعت 

ایساتیس
912005 1391 92آبان

شرکت آریا ابزار دقیق 

پیشرو
912006 1391 97شهریور  فعال

شرکت ارسا فرآیند 912018 1391 92دی 

شرکت میزان سنج البرز 912036 1391 92اسفند 

پرتو کاوش شمس 901778 1390

شرکت آبرون الکترونیک 901781 1390



شرکت بهین پژوهش خاور 901782 1390

مهندسی توسعه سوخت 

(متسا)اتمی
901787 1390

طراحی مهندسی سنتام 901800 1390

کارفن کنترل آریا 901808 1390

وقار صنعت صفاهان 901809 1390

گروه کنترل پویا فیدار 901810 1390 92تابستان

مهندسی ایده ابداع کوشا 901811 1390

شاهین انرژی 901844 1390 97اسفند  فعال

آرتا کارنیوساد 901845 1390

رستاک پویا 901848 1390 97اسفند  فعال

آلومینیوم هرمزگان 901849 1390

سرمایه گذاری پانا پارس 

(گروه پانا)آسیا
901859 1390

پارس پویا کنترل 901860 1390 92

کاوشگران ابزار دقیق 901862 1390

تدبیرسازان سیال 901887 1390

مهندسی مشاوران شیراز 

انرژی
891671 1389

شرکت مبنا 891689 1389

شرکت بنیان ایمن 891690 1389

شرکت عوجان ایرانیان 891709 1389

طوبی تاک صنعت 891718 1389

یرسا کیفیت پاسارگارد 891723 1389

اطلس نیرو دنا 891748 1389 90

شرکت تامین اندیشه سینا 891762 1389

برسا صنعت هوشمند 891766 1389

ای من سرو 891774 1389 1395مرداد

مهندسی توسعه نفت و 

گاز ایستا
891775 1389 1395مهر 

سپهر سیستم اندیش 891776 1389

کهربا گستر 881587 1388

سفیر صداقت 881602 1388

کنترل پردازش هوشمند 881606 1388

مهیار گستر نوآوران 881608 1388

فنی مهندسی کرمان نماد 

نیرو
881620 1388



شاخص کنترل اسپادان 881621 1388 90

(پتروکو)پترو کنترل انرژی  881622 1388

ایتوک الکترونیک اسپادانا 881627 1388

کارا سامانه هوشمند 881635 1388

ره آوران پویای صنعت 881636 1388 95بهمن 

آرمان صنعت ویرا 881644 1388 93

آریا همراه سامانه 881646 1388 89

پارت سازان ابزاردقیق پویا 881662 1388

تابان کنترل دقیق 881663 1388

پژوهش عمران راهوار 881666 1388

شرکت سامان گستر گلفام 881668 1388

کنترل پرداز احسان 881670 1388

فراموج پویا 871475 1387

چگال اندیشان صنعت 871485 1387

فراسو نیرو صنعت 871491 1387

صنعتی ایما پرداز 

آذربایجان
871494 1387 93

دریاپاال انرژی 871500 1387

آریانا مدرن صنعت 871508 1387

پترو صنعت راین 871514 1387

ایده ابداع کنترل 871518 1387

(تکصا  )تکین صنعت الوند  871524 1387

مهندسی بی تا طرح نو آور 871530 1387

مهندسی فن آوران کیهان 

اذرخش
871531 1387

نما کنترل پیام 871535 1387

آنا صنعت آسیا 871536 1387

بهین دقیق سنجش 871537 1387

آسیا ابزار دقیق 871543 1387 97آذرماه  فعال

افق نوین هما 871546 1387 88

کنترلهای صنعتی 

(کاوه البرز دنا)کاد
871555 1387 93

خزر مهندسی  آسیا 871560 1387 88

کنترل تجهیز غرب 861330 1386 97اردیبهشت  فعال

رهپویان اندیشه دنا 861341 1386 87

اهرام فناوری قدرت 861343 1386



آبی آسا 861344 1386

شرکت سندروس صنعت 861347 1386 98تمدید تا اردیبهشت  فعال

(آدیکو)آذر دقیق ایرانیان 861348 1386 97تا اسفند  فعال

مهندسی شایان برق 861358 1386

شرکت آرتمیز دریا 861360 1386

(آسا)آرمان سیستم آپادانا  861369 1386

مهر صنعت آریا فن 861371 1386

شرکت مهندسی رادان 

صنعت کاال
861382 1386

پارس آکام انرژی 861386 1386

آرمان فراز پیمان 861397 1386

پترو گاز بهار 861405 1386

طرح توسعه فرایند 861406 1386

گروه صنعتی قائم 861452 1386

رضوان گستر تهران 861454 1386 عضویت دائم فعال

طراحی و مهندسی صنایع 

پتروشیمی
861459 1386

صنایع انرژی 861465 1386

به اندیشی و فن آوری فردا' 861466 1386

شرکت سایبر صنعت 851284 1385

پتروشیمی مارون 851292 1385

ایران خودرو 851293 1385

رای آوین فن 851307 1385

فرودان صنعت هوشمند 851309 1385

شرکت مهندسی فناوران 

انرژی آریانا
851319 1385 88

شرکت ایراث 841219 1384

کوشا هوشمند 841237 1384

پایدار نماد صنعت 841238 1384

نیک آذر پارس 841239 1384

پتروشیمی لرستان 841243 1384

پتروشیمی خوزستان 841244 1384

پتروشیمی مبین 841245 1384

پتروشیمی کارون 841246 1384

طرح آمونیاک سهم راز 841247 1384

پتروشیمی گچساران 841248 1384

پتروشیمی اروند 841249 1384

پتروشیمی بوعلی سینا 841252 1384



مهندسی مهر صنعت 841253 1384

مهندسی ساختمان نیروآرا 

اندیش
841254 1384 96مرداد 

اتوماسیون بهره کار 841255 1384 91زمستان

پتروشیمی برزویه 841256 1384

پتروشیمی ایالم 841258 1384

پتروشیمی امیرکبیر 841259 1384

وصال کنترل 841265 1384

ایتوک ایران 841266 1384

شرکت مدیریت توسعه 

صنایع پتروشیمی
841267 1384

مجتمع آموزشی آرین علم 

و صنعت
841268 1384 87

گسترش داده پردازی 

پارایه
841269 1384

افق انرژی ساز 841275 1384

سنجش افزار آسیا 831162 1383 96شهریور 

شرکت فرابد هوشمندمیهن 831195 1383

زرین افزار خراسان 831196 1383

الکترونیک افزار آسیا 833168 1383

شرکت پایدار تیم 821081 1382

تابلوهای برق روان 821082 1382

کنتروتیو 821083 1382

شرکت ایده 821136 1382

شرکت مهندسی آتوسا 

الکترونیک
810968 1381

مشارکت پروژه های 

صنعتی پتروپارت
810969 1381

شرکت صنعتی مینو 810972 1381

شرکت صنایع الکترونیک 

شیراز
810992 1381

شرکت مهندسی سازه 

فرافن
811035 1381

شرکت ایران خودرو 811038 1381

شرکت پیام گستر فائق 

تهران
811039 1381

مرکز تحقیقات و کنترل 

وابسته به مجتمع دانشگاهی 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

811040 1381

گروه داده ورز جویا 811041 1381



شرکت سیم نور پویا 811042 1381

شرکت مهندسین مشاور 

افق هسته ای
811043 1381 92

شرکت پتروشیمی اصفهان 811044 1381 92

شرکت فرازگامان صنعت 811045 1381

بهپاک 800585 1380

صنعتی -شرکت تولیدی

عیوض تکنیک
800833 1380 97مرداد  فعال

کارخانجات مخابراتی ایران 800835 1380

کارخانجات شیرپاستوریزه 

تهران
800837 1380

شرکت مهندسی 

بین المللی فوالد تکنیک
800839 1380 92

شرکت تراز گستر 800841 1380 82

(دنیای کنترل )آلیاژگران  800843 1380

شیمی فرز ایران 800847 1380

شرکت فهم الکترونیک 

تبریز
800849 1380

شرکت مهندسی پروژه ساز 800857 1380

شرکت کاردانان شرق 800882 1380

شرکت بین المللی 

(ایریتک  )مهندسی ایران 
800887 1380

شرکت مهندسی قشم ولتاژ 800896 1380 97تا اسفند  فعال

شرکت راهبردهای  

(سهامی خاص)هوشمند
800914 1380 97خرداد  فعال

شرکت نرم افزارتندرنور 800934 1380

شرکت سهامی صنایع 

(پگاه )شیرایران 
800935 1380

شرکت رسم آرا 800948 1380

کنترل نگار 780546 1379

تبریز پژوه 790340 1379

یاتاقان بوش ایران 790586 1379

کهربا گستر 790644 1379



صنایع شهید .صنایع دفاع 

زین الدین
790645 1379

پایکار بنیان 790646 1379

شرکت پتروشیمی شهید 

تندگویان
780366 1378

شرکت فراصنعت بسامد 780369 1378

شرکت اینفوسل ایران 780381 1378

شرکت سوپرصنعتی 780382 1378

شرکت ایران مدار 780383 1378

شرکت بازرسی کیفیت 

(سایکو)سایپا 
780384 1378

شرکت زایلوگ 780385 1378

مرکز الکترونیک و مخابرات 780386 1378

توسعه تامین پرشیا 780388 1378 99تا اسفند  فعال

شرکت کنترل و ابزاردقیق 

زاگرس
780390 1378

فراسازان پویا 780391 1378

شرکت کیفیت 780392 1378

شرکت برق منطقه ای 

باختر
780393 1378

شرکت سنگان صنعت 780395 1378

شرکت مدیریت تولید 780399 1378

شرکت همگامان صنعت 780402 1378

شرکت پساو 780404 1378

شرکت بن افزار 780405 1378

شرکت فراسو سنجش 780406 1378

شرکت صنعت فردا 780407 1378

شرکت فنی مهندسی توان 

آزمایان
780408 1378

مهندسی صنایع برق نامدار 780426 1378

مهندسی پدیده اندیش 

سپاهان
780427 1378

مدیریت توسعه صنایع 

پتروشیمی
780429 1378

کرمان ولتاژ 780430 1378

متن نیرو 780433 1378

تحقیقات و توسعه 

الکترونیک تهران
780435 1378

ریزپردازان 780448 1378



فراسنج ابزار 780450 1378

مجری طرحهای صنعتی 

ساصد
780488 1378

شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی
780492 1378

شرکت کاموزی ایران 780527 1378

شرکت صنعت آموزان 

پیشرو
780528 1378

کنترل نگار 780546 1378

توسعه صنایع پیشگام 780547 1378

نیک مهر گستر تهران 780576 1378

بازتاب فن آوری دقیق 780577 1378

(دنیای کنترل )آلیاژگران  800843 1378

شرکت اسپیداد 800845 1378

شیمی فرز ایران 800847 1378

کنترونیک 740167 1374

فستوپنیوماتیک 740169 1374 91

شرکت مهندسی انرشیمی 750165 1375 92

پارس رگوالتور 750166 1375

مهندسان مشاور سازه 750168 1375

مرکزکنترل ایران 750170 1375

مشاورناموران 750174 1375

پتروشیمی شیراز 750175 1375

پتروشیمی بندرامام 750176 1375

متدالکترونیک سپاهان 750211 1375

برناالکترونیک 760225 1376

سیستم های کنترل نگار 760226 1376

آزمون متمم 760230 1376

ریزپردازنده ندا 760231 1376

شرکت پتسا صنعت 760235 1376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

برقکاران 760236 1376

سیمان اردبیل 760237 1376

سیمان غرب 760238 1376

سیمان خاش 760239 1376

سیمان کردستان 760240 1376

سازندگی وآموزش غرب 760256 1376

ایما پرداز 760265 1376

پتروشیمی تبریز 760288 1376



پگان 760305 1376

کوپا صنعت 760316 1376

ایریسا 760333 1376

فرینه اتوماسیون 760334 1376

فرانگر صنعت 760335 1376

شرکت تهران تمام 770071 1377

شرکت زیمنس 770072 1377

شرکت تهران بوستن 770076 1377

مرکز تحقیقات مواد فرایاز 770359 1377

فرآیند پاس 770362 1377

پارس حساس 861435 1386 95

ساختمان ونصب صنایع 

پتروشیمی
861436 1386


