
idکت company namehallpavilionنام شر

کت دانش بنیان طاها قالب توس1 TAHA GHALEB TOOS  - TGT.CO31AA01شر

Tehran Sanat31AA02تهران صنعت2

coolsummer31AA02/1کول سامر3

TakTazNasooz (TTN31AA02/2)تکتاز نسوز صنعت4

PAYAPRESS31AA02/3پایاپرس5

ferroalloy association31AA03انجمن صنفی کارفرکایان صنایع فروآلیاژ6

وک7 کت ماسه ریخته گری چیر chirook foundry sand31AA04شر

sahand khodro31AA05عملیات حرارتی سهند خودرو8

و ذوب آتور9 Pishro Zob Ator Co31AA06پیشر

Almas Refractories Co.31AA07فرآورده های دیرگداز الماس10

ی آباد11 amin abad refractories co31AB01فرآورده های آجرنسوزامیر

کت هایتک متالوژی فاطر12 Fater Hightech Metallurgy Co31AB02شر

13
جرم )فرآورده های معدتی سیلیس ایران

(سیلییس
Silis Iran Mineral Production (silica mass31AB03

pouya saderat naghsh jahan31AB04پویا صادرات نقش جهان14

کت طرایح صنعتی ایران15 IRAN INDUSTRIAL DESIGN CO.31AB05شر

کت سازند صنعتی ایران16 IIM31AB06شر



idکت company namehallpavilionنام شر

کت الیاف شامیک سپید17 sepid ceramic fiber co31AB07شر

کت آهک صنعتی ستاره امید بهرام18 Setareh Omid Bahram Industry Lime Co31AB08شر

Zobiran Refractories Co31AC01صنعت ذو ب و نسوز ایرانیان19

ی 20 کت فروسیلیسیم خمیر (پیام هونامیک)شر
(Khomein  Ferrosilicon Company  (Payam 

Hunamik
31AD01

hami aliazh asia31AE01حایم آلیاژ آسیا21

TOMM  FERRO ALLOYS31AE02فرو آلیاژ تام22

ی23 Akbari Metal Melt31AE03ذوب فلزات اکیر

کت صنایع فروآلیاژ ایران24 Iran Ferroalloys Industries Co31AF01شر

کت آلیاژ گسیی هامون25 Halyco31AG01شر

یز26 کت سیماب تیر Simab Tabriz Co31AG02.شر

کت کیان صنعت توکان27 Kian Sanat Tookan Company31AG02/1شر

کت صنایع فوالد آرون تجارت تیوان28 Aron Tejarat Tivan Steel Industries31AG03شر

و تجارت شایان29 کت پیی Petro tejarat Shayan31AH01شر

dejpad sanat sazeh31AH02دژپاد صنعت سازه30

یف گاما31 Sharif Gamma31AH02/1شر

NAMAD31AH02/2نماد32
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Afagh Industrial Ceramic31AH02/3شامیک صنعت آفاق33

34
کت طرایح و مهندیس متالورژی پودر  شر

خراسان
khorasan powder metallurgy31AK01

Mehsa Tech Group31AK03گروه فناوران ِمهصا35

یکاال36 TajhizKala31AK04تجهیر

magnet sahand31AK05مگنت سهند37

paya hydraulic jam31AK06پایا هیدرولیک جم38
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AXON DEJ ALVAND31BA01اکسون دژ الوند1

2MarboMarbo31BA01

Azarbaijan Refractories Co31BA02فرآورده های نسوز آذربایجان3

Iran model ghods31BA02/1ایران مدل قدس مدلسازی4

ی پژوه آسیا5 Turbine pajouh Asia31BA02/2مهندیس توربیر

Servie Diecast Bagheri31BA02/3خدمات دایکست باقری6

Tavvsteel31BA03طرح و توسعه فوالد تاو7

tivasanat31BA04تیواصنعت8

Patiilchi31BA05پاتیل یحی9

ATASHPOOYA SEPAHAN31BA05/1آتش پویا سپاهان10

Safety and firefighting delfan31BA05/2ایمتی و آتش نشاتی دلفان11

ا12 ی Industrial group henza31BA05/3گروه صنعتی هیی

Paya Gostar31BA06پایا گسیی13

کت چدنیت صدر14 Chodanit Sadr.Co31BB01شر

Melting Fathi metals31BB02ذوب فلزات فتیح15

Golpa Sanaat31BB03ذوب فلزات گلپا صنعت16
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کت زیست فیلیی17 ZIST FILTER31BB04شر

کت دانش بنیان آرا کاوش پژوه18 Ara Kavosh Pajouh31BB05شر

Super Alloy Center31BB06مرکز سوپر آلیاژ19

Arjam31BB06.1آرجام بانک اطالعات آهن و فوالد20

کت فرآورده های نسوز نوید21 Navid Refractories Co31BB07شر

saha tax31BB08ساها تکس22

Faranasooz yazd31BB09فرانسوز یزد23

یه صنعت نسوز24 Refractory lndustry31BB10نشر

پ25
َ
ahan app31BC01آهن ا

fidar foolad radman31BC01/1فیدار فوالد رادمان26

کت مهندیس آتیکو27 Atieco Foundry Equipment31BC01/2شر

کت فتی مهندیس افشار28 afshar engineering group31BC02شر

ی عقیق29 کت معدتی و صنعتی سوراوجیر Suravajin Aghigh Mining & Industrial Co.31BD01شر

Ebrahim31BD02بازرگاتی ابراهیم30

31
کت دانش بنیان و نانوفناور میهن صنعت  شر

دانشور
Mihan Sanat Daneshvar31BE01

AZIN FORGE31BE02(سهایم خاص)آذین فورج32
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Alyaf  Kaolin Aras31BE03الیاف کائولن ارس33

کت سام آلومینیوم ایرانیان34 Sam Aluminum Iranian Company31BE04شر

pasargad industrialgroup31BE05گروه صنعتی پاسارگاد35

ی سازی ایران36 کت لوله و ماشیر LULEH VA MASHINSAZI IRAN31BF01(سهایم عام)شر

Phoenix sanat  yekta mobtakeran31BF02یکتا مبتکران صنعت ققنوس37

Iran Foundry Syndicate31BF03انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته گری38

Metaliom31BF04متالیوم39

Pooyeshgaran Mavad Part Azmoon31BF05پویشگران مواد پارت آزمون40

Hami fanavaran yekta31BF06حایم فن آوران یکتا41

MOTOGEN31BF07موتوژن42

Salim Industry Ariya Group31BF08گروه آریا صنعت سلیم43

zanjan ferromolybden Industries31BG01صنایع فرومولیبدن زنجان44

Kimia Farayand Naghsh Jahan31BG02کیمیا فرآیند نقش جهان45

Imen Gostar Raman KISH31BG03ایمن گسیی رامان کیش46

Tarash Felez Aysa31BG04تراش فلز آیسا47

Farrokhi Mineral Products31BG05تولیدات معدتی فریحی48
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کت صنایع الستیک کاشان49 kashan rubber.co31BH01شر

puadir31BH02ریخته گری دقیق پوالدیر50

کت صنایع دلتاتهویه دلتاتی51 Delta Tahvieh31BH03شر

felezkoub industrial forging company31BH04(صافکو)صنایع آهنگری فلزکوب 52

SAYYAL SAZAN AZARAN TADBIR31BH05سیال سازان آذران تدبیر53

Fibermaz31BH06تولیدی مظلومیان54
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Matbooe Omran38A01مطبوع عمران1

2xiping carbonxiping carbon38A01

ل3 کت سیال کنیی Fluid Control Co38A02شر

nasooz avaran atra38A03نسوز آوران آترا4

ENTAKALA38A04انتاکاال5

مجتمع فوالد رهنمون صنعت6
STEEL COMPLEX RAHNEMON 

SANAT
38A05

Tejaratgram38A06تجارت گرام7

8Xingtai Delong Machinery & Mill Roll Co., 
Xingtai Delong Machinery & Mill Roll 

Co., 
38A06/1

fakhr alaa tabriz38A07فخراعال تبریز9

fold nasim paydar38A08فوالد نسیم پایدار10

asanrolavin (asaroll38A09)(آسارول)آسان رو الوین11

pasargad Middle East Metal38A10پاسارگاد فلز خاورمیانه12

IGS38A11بازرگاتی   آی یحر اس13

14IGSIGS38A11

ز رایان15 Energy Alborz Rayan Co38B01انرژی الیر

16Saldotecnica EuropeSaldotecnica Europe38B01

SHOLEH SANAT MFG & ENG.Co38B02(دانش بنیان)شعله صنعت 17

Dama Felez Kimia38B03(دانش بنیان)دما فلز کیمیا 18

Iliya Sanat Pazhoohan38B04مهندیس  بازرگاتی  ایلیا صنعت پژوهان19

20KSBKSB38B04

21SEW-EURODRIVESEW-EURODRIVE38B04

22SIEMENSSIEMENS38B04

23ABBABB38B04

24ROSSIROSSI38B04

25ALBERTO SASSYALBERTO SASSY38B04

26ATLAS COPCOATLAS COPCO38B04
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27FELENDERFELENDER38B04

28BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH38B04

29Pepperl+Fuchs Pepperl+Fuchs 38B04

30SCHNEIDER ELECTRICSCHNEIDER ELECTRIC38B04

31INGERSOLL RANDINGERSOLL RAND38B04

32XCMGXCMG38B04

33KOMATSUKOMATSU38B04

34PHOENIX CONTACTPHOENIX CONTACT38B04

35EMERSONEMERSON38B04

36Endress+Hauser Endress+Hauser 38B04

37FLOWSERVEFLOWSERVE38B04

38SUNDI WUXI TOOLSSUNDI WUXI TOOLS38B04

39SECOSECO38B04

Atiravesh Engineering38B05مهندیس آتی روش40

41GefranGefran38B05

42FreconFrecon38B05

 Pardazesh magazine38b05/1نشریه پردازش43

کت صنایع مفتویل خلیج فارس44 Khalij Fars Wire Steel Co38B05/2شر

esfahan saba chem38B05/3اصفهان صبا شییم45

Klevers Aryana38B06کلورز آریانا46

ی شینا47 کت شییم سیر شر
Linzhou Huarui Carbon New Material 

Co.Ltd
38B07

48
LINZHOU HUARUI CARBON NEW 

MATERIAL CO.

LINZHOU HUARUI CARBON NEW 

MATERIAL CO.
38B07

Baher Kimia Rahavard38B08باهر کیمیا رهاورد49

Foolad Atlas Meraj38C01فوالد اطلس معراج50

کت آلومینیوم ایران 51 Iran Aluminium Company (Iralco38D01)(ایرالکو  )شر

کت جهاد نرص کرمان52 Jahad nasr kerman38E01شر



idکت company namehallpavilionنام شر

کت پارس شمیم راه خورشید53 PARS SHAMIM RAH KHORSHID38F01شر

saghafi trading group38F01.1گروه بازرگانی ساتراپ ثقفی54

کت یگانه اندیش صنعت55 YEGANE ANDISH SANAT CO38F02شر

Jahan Ayegh Pars38F03جهان عایق پارس56

ی سپاهان57 ود صنعت نگیر sepahan electrod38G01الکیی

کت میل صنایع مس ایران58 National Iranian Copper Industry Co38H01شر

Iran Zinc Mines Development Company38K01هلدینگ توسعه معادن روی ایران59

60
مادرتخصیص توسعه معادن و صنایع معدتی 

میدکو - (سهایم عام)خاورمیانه 

Middle East Mines & Mineral Industries 

Development Holding Co. (MIDHCO)
38L01

جان ایرانیان61 کت فوالد سیر SIRJAN STEEL 38L01(میدکو)شر

ZARAND IRANIAN STEEL 38L01(میدکو)فوالد زرند ایرانیان 62

BOOTIA STEEL 38L01(میدکو)فوالد بوتیا ی ایرانیان 63

کت بابک مس ایرانیان 64 BABAK MES 38L01(میدکو)شر

FERRO SILIS GHARB 38L01(میدکو)فرو سیلیس غرب پارس 65

66
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدتی 

(ایمیدرو )ایران  
IMIDRO 38M01

کت آلومینای ایران67 ALUMINA IRAN38M01شر

38M01مناطق ویژه المرد،پارسیان، خلیج فارس68

69MMTE کت مهندیس فن آور معادن و فلزات MMTE38M01شر

IMINO38M01(ایمینو)مرکز نوآوری معادن و صنایع معدتی ایران 70

کت میل فوالد ایران71 NATIONAL IRANIAN STEEL CO 38M01شر

Efarayen industrial complex (EICO38N01)مجتمع صنعتی اسفراین72

کت معدتی و صنعتی گل گهر73 golgohar38P01شر

توسعه معدتی و صنعتی صبانور74
Sabanour mining and industrial 

development company
38P02

iran national innovation fund38R01صندوق نوآوری و شکوفاتی ریاست جمهوری75

tosan38R02مشاوران توسن اسپادانا76

ی خاورمیانه77 ی ماشیر Caspian Machinery Middle East38S01کاسپیر

ی سازی برادران غفوری78 GHAFOURI-bros38S02ماشیر
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کت مجتمع فوالد خراسان1 khorasan steel complex38BA01شر

Damavand foulad Kian Group38BA02گروه کیان فوالد دماوند2

fouladyar38BA03فوالدیارکوروش3

San'at varagh arian pazh38BA04صنعت ورق آرین پاژ4

ی روانکار دایان5 Dayan38BA05تامیر

javid steel bonab38BA06فوالد جاوید بناب6

KAVEH SEMNAN STEEL38BB01فوالد کاوه سمنان7

ghatate fooladi38BB02نورد و تولید قطعات فوالدی8

almas carbon azar38BB03الماس کربن آذر9

ی الملیل کوشا تهران10 مرکز آموزش علیم کاربردی بیر
Koosha Center international  of Applied 

Science and Technology
38BB03/1

ی11 Rolling steel NOVIN MATIN38BB04نورد فوالد نوین متیر

PAPKOPARSIAN GROUP38BB05گروه صنعتی پاپک ٍ پارسیان12

danesh parto naghshe jahan38BB06دانش پرتو نقش جهان13

ه دشتستان راد14 ی Dashtestan rad galvanized rolling complex38BB07مجتمع نورد گالوانیر

pars poulad yaran38BB08پارس پوالد یاران15

وسامان آذر تتیس16 petrosaman azar tetis38BB09پیی

Anahita Guilan Steel38BB10فوالد آناهیتا گیالن17

Iranian steel rolling association38BB11انجمن نوردکاران فوالدی ایران18

کت سهایم ذوب آهن اصفهان19 esco38BC01شر

Kavir Damghan Steel Co38BD01.فوالد کویر دامغان20

کت فوالد غرب آسیا 21 Foolad Gharb Asia Co38BE01.(سهایم خاص)شر

foolad tasme pasargad38BF01فوالد تسمه پاسارگاد22

یز23 SHAHRIAR TABRIZ STEEL INDUSTRIAL CO.38BG01صنایع فوالد شهریار تیر

کت صنایع هفت الماس24 Seven Diamonds Ind.Co38BH01شر

ش صنایع و معادن ماهان25 کت گسیی هلدینگ شر
Mahan Company For Mines  & Industries  

Development
38BK01
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Iran National Steel Industrial Group38BL01گروه میل صنعتی فوالد ایران26

جان27 Kavian Gohar Sirjan Steel industries co38BL02صنایع فوالد کاویان گهر سیر

sabasteel persian gulf38BM01صبا فوالد خلیج فارس28

ParsJahd Industrial Group38BN01گروه صنعتی پارس جهد29

Esfahan Dor Co38BP01تولیدی صنعتی اصفهان در30

Iranian Steel Producers Association38BR02انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران31

Mobarakeh Steel Company38BS01هلدینگ فوالد مبارکه اصفهان32

Hormozgan Steel Company38BS01شرکت فوالد هرمزگان جنوب33

tuka foolad investment company38BS01شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد34

iranzob company38BS01شرکت ایران ذوب35

(میرکو )غلطک ها و الستیک های صنعتی مبارکه36
Mobarakeh Industrial Rolls & Rubber 

Company
38BS01

شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان37
Esteghlal Sepahan Raw Material 

Production & Supply Co
38BS01

Azar Refractories co38BS01شرکت فرآورده های نسوز آذر38

raahbaran foolad isfahan38BS01راهبران فوالد اصفهان39

tukatransportation38BS01شرکت حمل و نقل توکا40

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری41
Chahar mahal & Bakhtiari Automotive 

Sheet Co
38BS01

metil steel company38BS01شرکت فوالد متیل42

Atieh Foulad Naghshe Jahan Co38BS01هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان43

Amir kabir 38BS01فوالد امیر کبیر

44
شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و 

(ایریسا)اتوماسیون

International Systems Engineering & 

Automation Company(IRISA)
38BS01

Tadarokat 38BS01تدارکات و فنی و مهندسی مبارکه

ش فناوری خوارزیم45 Khwarizmi Technology Development38BT01گسیی

kavosh zist shayan sanat38BT02کاوش زیست شایان صنعت46
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Iranian cutting steel initiativeOPEN AREA 31op31-1فوالد برش ابتکار ایرانیان1

Naderseresht Industrial Gases ComplexOPEN AREA 31op31-2مجتمع گازهای صنعتی نادرششت2

pouya shotblastOPEN AREA 31op31-2.1شات بالست پویا3

کت آتاما4 atamacoOPEN AREA 38op38-3شر

RONAGHI  INDUSTRIALGROUPOPEN AREA 38op38-4گروه صنعتی رونفی5

ان زمهریر آسمان6 pishran zamharir asmanOPEN AREA 38op38-5پیشر

ی سازی صفاتی7 Safaei machine buildingOPEN AREA 38ماشیر


