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 مشاوره: آموزش و ربخی مشتریان رد  حوزه

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت 

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

 رفسنجان ریالماس کو یکارخانه کاش 11 کارخانه روغن موتور پردیس 62 پگاه کرمان ریکارخانه ش 1

 کارخانجات تصفیه شکر تهران 16 کارخانه روغن موتور آترود 62 سیمان ممتازان کارخانه 6

 شرکت نوپان رفسنجان 13 شرکت رنگدانه سیرجان 62 کارخانه سیمان 3

 شرکت کابل مسی 14 صنعت ایمجتمع بوت 62 کارخانه گلدیران 4

 شرکت قندانه 11 ریتک ش عیصنا 33 بارز کیمجتمع الست 1

 شرکت کابل پیشرو 12 شرکت زر کابل 31 شرکت زمزم 2

 صنایع پالستیک کامور 12 کارخانه تولید کاغذ و مقوا 36 کارخانه روداب پالست 2

 کار اصفهان اژیشرکت آل 12 شرکت کرمان تابلو 33 شرکت پارس گرانیت 2

 رجانیکارخانه گل و گهر س 12 کارخانه آلومینیوم هزار 34 کارخانه پشم بافی آسیا 2

 شرکت فوالد سمنگان 23 کارخانه فوالد کرمان 31 شرکت اروند چرخ 13

 شرکت لوله پروفیل رفسنجان 21 مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند 32 شرکت سلسله آب حیات 11

 شرکت آوند پالست 26 شرکت سرمایه گذاری مس سر چشمه 32 شرکت تولیدی و معدنی مدوار 16

 کرمان زانیشرکت آبر 23 برق زرند دیتول تیریشرکت مد 32 کارخانه آرد صاحب الزمان 13

 صنایع پلی اتیلن هلیل 24 شرکت جهاد نصر 32 کارخانه گالب زهرا 14

 شرکت پلی اتیلن کرمان 21 صنایع  مس شهید باهنر 43 کارخانه آرد توکل 11

 صنایع پلی اتیلن آبریزان 22 شرکت آریاناران 41 شرکت ارفع سازان 12

 شرکت گندم زار 22 کارخانه لبنیات مسکه سیرجان 46 ت امیدان پالستشرک 12

 شرکت بتن سازان کرمان 22 شرکت الوان تابلو 43 اتیشرکت آب ح 12

 شرکت بتن لعل سیرجان 22 شرکت مفتول مس چشمه 44 کارخانه رنگ نگین بم 12

 خودرو رانینه  مدکارخا 23 شرکت معادن مس چهار گنبد 41 کارخانه روغن نباتی گلناز 63

 کارخانه لبنیات سحر رفسنجان 21 شرکت مدیریت تولید برق کرمان 42 شرکت همگامان مس 61

 شرکت روبرته سیرجان 26 صنایع برق و فلز غزال 42 شرکت بابک مس 66

 شرکت پالستیک کامور 23 شرکت پارس اتصال شرق 42 ممتازان عیکارخانه صنا 63

 چارواتا یدیو تول یساختمان 24 انیخانه آرد دانه ساکار 42 کارخانه فریکو 64

 انیبرل کیو سرام یکارخانه کاش 21 کارخانه الستیک سیرجان 13 کارخانه فرش الماس کویر 61
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 مشاوره: آموزش و ربخی مشتریان رد  حوزه

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت 

ف
ردي

 

ردي نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت
 ف

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

 رفسنجان کایکارون پلشرکت  162 شرکت گسترش آبیاران لوله رفسنجان 131 .ریکارخانه فوالد بردس 22

 شرکت مرجع رفسنجان 162 شرکت آبرسانان کرمان 136 فخار رفسنجان یکاشکارخانه  22

 داناشرکت وندآپا 162 شرکت آتی بان 133 تیپارس گرانشرکت  22

 شرکت صنعتی،معدنی آریاناران 162 شرکت اکسیس تجارت 134 نیزر مانیسکارخانه  22

 شرکت عمران ومسکن سازان 132 شرکت آجر خوشرنگ 131 صنایع نورد 23

21 
 لیپروف نراایگسترش آبشرکت 

 رفسنجان
 شرکت فرومولیبدن کویر رفسنجان 143 شرکت آتشبار 132

 شرکت کیمیا گران چشمه 141 رکت پوشینهش 132 فوالد سازان کرمان 26

 کارخانه فراورده های گوشتی شادکام 146 شرکت حامد سنگ 132 بسپار شرق ژگانیشرکت و 23

 شرکت ولتا کابل 143 شرکت داروسازی وتاک 132 خضر کویر شرکت 24

 کوفه پارسصنایع غذایی زرین ش 144 کارخانه دستمال کاغذی عادل کرمان 113 انیجوانه روشرکت  21

 صنایع کابل کرمان 141 آزمون رتیشرکت بص 111 گازیشرکت سرو 22

 شرکت وند آپادانا 142 شرکت امین گاز مهر گستر 116 شرکت پویا پالستیک 22

 شرکت صبا ولتاژ 142 شرکت انهار اتصال 113 شرکت تک چین 22

 ت کارانشرکت تعاونی فراس 142 شرکت انهار حیات 114 شرکت آذران پالست 22

 شرکت راهور مس 142 شرکت اوراف 111 آزمایشگاه فنی خاک 23

 شرکت آروین 113 شرکت کوثر جام 112 شرکت باختر 21

 شرکت شیرین شاد کارمانیا 111 شرکت کوشا معدن 112 شرکت باران کویر 26

 کارخانه سینا پالست 116 شرکت کیمیاگران پاریز 112 شرکت بهرآزمون خاتم کرمانیا 23

 شرکت هلیل آب 113 شرکت کیمیاگران پسته کرمان 112 شرکت سامان پالست 24

 شرکت عمران پارس 114 شرکت کیمیای تجارت 163 شرکت زرین پارسیان کویر 21

 کارخانه فرآورده های لبنی دهکده کارمانیا 111 شرکت کرمان فیوز 161 سردخانه تک چین 22

 شرکت گلنوش سبز کرمان 112 رمان موتورشرکت ک 166 شرکت آسانسور پارسیان 22

 شرکت گندم پخت کویر 112 شرکت کرمانیت 163 شرکت آسانسور سانیار سیر 22

 کارا پالستشرکت  112 صنایع پلیمر کرمان 164 شرکت سراج پلیمر 22

 آزمون نیشرکت کرمان زم 112 جوپار ریکو ییغذا عیصنا 161 شرکت سفال سازان کرمان 133
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 مشاوره: آموزش و شتریان رد  حوزهربخی م 

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت 

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

 611 شرکت کارمانیا 121 کارخانه فرآورده های لبنی شوان 123
 دیآم یپل دیتول یشرکت تعاون

 جنوب شرق

 شرکت گاز اکسیژن 616 شرکت کامکان 122 شرکت فردای سبز آریا 121

 شرکت کاشفان کویر 613 شرکت لفیف یاران 122 شرکت کانی مس 126

 لیشمشرکت  614 شرکت آفاق 122 شرکت الکترونیک سیرجان 123

 ریماهان پذشرکت  611 کرمان ابیکام مریشرکت پل 123 اداره کل هواپیمایی جمهوری اسالمی 124

 شرکت شایان کار 612 مجتمع صنعتی رفسنجان 121 شرکت نوین باالبر ارگ 121

 شرکت سیرجان زمرد 612 مجتمع مس شهربابک 126 شرکت اطلس میکال 122

 شرکت سیرجان پالستیک نوین 612 کمیته امداد امام خمینی 123 اداره اقتصاد و دارایی 122

 فن گستر انیراشرکت  612 شرکت گارنو 124 شرکت مولیبرن کارمانیا 122

 و ساخت( ی)طرح تژه یشرکت مهندس 663 دانه بایشرکت  ز 121 شرکت مهندسی آب و فاضالب 122

 گوهر روششرکت  661 شرکت گسترش بازرگانی کرمان 122 شرکت میتین سازه 123

121 
شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دام 

 وطیور استان کرمان
 انجمن سنگ 666 کارخانه گل آرد جیرفت 122

 122 شرکت تابان قدرت 126
 مرکز بین الملی علوم و تکنولوژی

 پیشرفته و علوم محیطی
 شرکت جنگل کار 663

 انجمن مهندسی صنایع دانشکده فنی 664 مرکز کارآفرینی دانشگاه باهنر 122 شرکت شفاف گواشیر 123

 شرکت آبساالر 661 شرکت مرمر سنگ 633 شرکت شمیل 124

 شرکت آذین یار 662 مهندسی نصر و توسعه آب 631 رکت آرمان گوشتش 121

 کارخانه آرد آسبان 662 مهندسین مشاور آب و محیط 636 شرکت صنعتی خاورمیانه 122

 کارخانه آرد طالی سفید ماهان 662 شرکت نقشان گستر کرمانیان 633 شرکت فراگامان صنعت 122

 آزمایشگاه سروش آزمون شرق 662 شرکت نوپا 634 شرکت شیر باران 122

 شرکت آهاران جنوب 633 دراجشرکت  631 اداره صدا و سیما 122

 شرکت آینده سیما 631 شرکت بهار نوش جنوب 632 شرکت فیدار کنترل بصیر 123

 شرکت ساحل 636 یپارسان دشرکت  632 فرگامان صنعت و تجارت 121

126 
فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات 

 انزاج
 مجتمع کشت و صنعت ماهان 633 آزما قیدقشرکت  632

 شرکت سردار سیرجان 634 مولکولشرکت  632 فروشگاه اتکا 123

 شرکت پسته صدف سبز 631 شرکت گرم افزار شرق 613 کارخانه نان ماشینی 124
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 مشاوره: آموزش و ربخی مشتریان رد  حوزه
ف

ردي
 

ر نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت 
ف

دي
 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

 621 شرکت دوران الکتریک 632
پسته  دکنندگانیتول یکشاورز یتعاون

 رفسنجان
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 622

 اداره کل کار و امور اجتماعی 622 موگستره طرح و فشرکت  626 شرکت دی پن 632

 اداره کل گمرک 622 شرکت پیشرو فرامین 623 شرکت راه آینده پیام 632

 اداره کل منابع طبیعی 622 تولیدی و بازرگانی بهناب کویر 624 شرکت روغن صنعتی جنوب 632

 اداره کل هواشناسی 623 نسیم امید سیرجان 621 شرکت روغن گواشیر 643

 یه کل دادگسترادار 621 مشانیکشرکت  622 شرکت پایا پالست 641

 سازمان جمعیت هالل احمر 626 زراوند یوتریشرکت کامپ 622 شرکت بازرگانی یوسفزادگان 646

643 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

 تیتانیوم کهنوج
 ستیز طیاداره کل حفاظت مح 623 شرکت آرمون 622

 ان کرمانشرکت گاز است 624 شرکت مهندسی مشاور فارس 622 رانیانجمن پسته ا 644

641 
 و کلمپه کلوچه، شرکت تعاونی کیک،

 بیسکوئیت نگین رفسنجان
 اداره کل آموزش و پرورش 621 شرکت شن و ماسه فراست کاران کرمان 623

 آموزش و پرورش عشایری 622 شرکت خدمات بهداشتی و درمانی حکیم مس 621 شرکت پلور سبز 642

 6اداره آموزش و پرورش ناحیه  622 ی کشاورزیشرکت خدماتی حمایت 626 تجارت پارسیان 642

 رومانیشرکت ن 622 شرکت سهامی برق منطقه ای 623 تحقیقات علوم زمین 642

 شرکت شاتل 622 شرکت توزیع برق جنوب 624 تراکتورسازی عمران سیرجان 642

 شرکت تابنده گستر 333 شرکت توزیع برق شمال 621 شرکت بهین آور 613

 نیسامان مس آذ یشرکت خدمات رفاه 331 شرکت رسانیر جنوبشرق 622 ظیر کارشرکت بی ن 611

 اداره کل بازرسی 336 شرکت مخابرات 622 شرکت پارس نیکو آفرید 616

 اداره کل بیمه خدمات درمانی 333 شرکت مشانیک 622 تولیدی بازرگانی پارس پتیک 613

 اداره کل اوقاف و امور خیریه 334 کرمان کابل روین یشرکت تعاون 622 کیشرکت کارا پالست 614

 623 شرکت بهساز سنج 611
 یکشاورز یو مهندس یشرکت خدمات فن

 مرجع
 یستیاداره کل بهز 331

 اداره کل پست استان 332 اداره کل دامپزشکی 621 شرکت بهمن سنجش رفسنجان 612

 و امور دام اداره کل پشتیبانی 332 اداره کل راه آهن 626 شرکت تکاب شیمی 612

 اداره کل ورزش و جوانان 332 اداره کل راه و ترابری 623 ریارسیآسانسور سان 612

 اداره کل تعاون 332 اداره کل فرودگاه های کرمان 624 گاز اکسیژن شرکت شیمیایی 612

 سازمان پارکها و فضای سبز 313 یسازمان نظام مهندس 621 آهاران جنوبشرکت  623
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 مشاوره: آموزش و ربخی مشتریان رد  حوزه

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت 

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

ف
ردي

 

 نام سازمان/ نهاد  / کارخانه/ شرکت

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 333 سازمان مسکن و شهرسازی 366 شرکت توسعه آبادانی کرمان 311

 مجتمع آموزشی بلداالمین 334 گذاری مسکنشرکت سرمایه  363 سازمان همیاری شهرداری 316

 بسیج ادارات سپاه پاسداران 331 سازمان خیریه تعاونی تولید و توزیع سپهر 364 سازمان بازرگانی 313

 جهاد کشاورزی 332 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 361 سازمان بازرگانی استان کرمان 314

 جهاد دانشگاهی 332 اعتبار پیشروتعاونی  362 سازمان بازنشستگی کشوری 311

 دانشگاه شهید باهنر 332 انجمن صنفی انبوه سازان 362 باشگاه صنعت مس 312

 دانشگاه شهید چمران 332 انجمن مخترعین 362 سازمان تبلیغات اسالمی 312

 دانشگاه پیام نور 343 اتحادیه مسکن مهر 362 سازمان تعاون روستایی 312

 دانشگاه آزاد 341 مهر یو اعتبار یموسسه مال 333 نیروهای مسلحسازمان قضایی  312

 دانشگاه جامع علمی کاربردی 346 ستاد حوادث غیر مترقبه 331 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 363

 گستره طرح و فرم 343 انمسکن کرم یگذار هیسرما 336 کرمان یشهردار 361


