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آ
آ.س.پ

آب بند مبنا

آب بندسازه

آب پخش زاگرس

آب پردازان بهار

آب پی ساختار

آب سنجان شرق

آب سنگ

آب سواران زاینده رود

آب شکن ساز

آب گذر

آب گستر الماس

آب منطقه ای خراسان شمالی

آب نگار میهن

آب نیک

آب و توسعه پایدار

آب و خاک تهران

آب و فاضالب آذربایجان شرقی

آب و فاضالب استان اصفهان
آب و فاضالب اصفهان-معاونت مهندسی و توسعه )فالورجان(

آب و فاضالب اصفهان ) منطقه خوراسگان (

آب و فاضالب اصفهان دهاقان

آب و فاضالب اصفهان منطقه سمیرم

آب و فاضالب جنوب شرق تهران
آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان شرقی

آب و فاضالب روستایی
آب و فاضالب روستایی  خراسان رضوی ) اداره مطالعات (

آب و فاضالب روستایی استان اردبیل

آب و فاضالب روستایی اصفهان

آب و فاضالب روستایی بوشهر

آب و فاضالب روستایی تهران

آب و فاضالب روستایی خراسان
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی

آب و فاضالب روستایی نیشابور

آب و فاضالب روستایی یزد

آب و فاضالب شهری استان مرکزی
آب و فاضالب شهری چهار محال و بختیاری

آب و فاضالب شهری شیراز

آب و فاضالب شهری لرستان
آب و فاضالب کرج - دفتر طرح فاضالب

آب و فاضالب منطقه 1 تهران

آب وفاضالب جنوب شرق تهران

آب وفاضالب جنوب غربی تهران

آباد اندیش

آباد تدبیر

آبادراهان پارس

آباد سازان خرم

آباد سازان فراز سیویل

آباد کار

آبادانی و مسکن الهیه خراسان

آبادراهان دشتی

آبادگر خانه گیل

آبادگران سراب افضل

آبادگران سهند زمین

آبادگران شرق

آبادگران عرصه کاسیت

آبادگران فالت البرز

آبادگران لرستان

آبادگران نواندیش

آبارگستر

آبانگان صنعت

آبتین زیست پارسیان

آبخیزداران دژ سازه

آبدان فراز

آبراک سازه

آبران

آبران چشمه

آبراه گستر پارس

آبرود شمال

آبژ

آبسا

آبسو

آبیاری گسکرات شمال

آپتوس ایران

آتی پی سازان

آتی ساز سرخس

آتی طرح آرتا

آتیه اندیش کاسپین

آتیه کویر

آثار طوس

آجراه غرب

آخار سو

آدلین یول آذربایجان

آدینه نگار شرق

آذر اتفاق

آذر آبراه

آذر آندیر

آذر باراژ

آذر بند ساز 

آذر بند ساز اردبیل

آذر بنداد تبریز

آذر بنیان ابنیه

آذر پانیر

آذر پویا سبالن

آذر پیمان

آذر پینار

آذر حایل ساز

آذر حائل

آذر خاک توتیا

آذر رخام پی

آذر زهاب

آذر زهکش

آذر سرای مراغه

آذر سمنت تبریز

آذر سنگ بنا

آذر شسته جنوب

آذر عمران خیز

آذر گستران میانه

آذر ماحال

آذر مهاد

آذرنگ پرتو توس

آذر هرم مرند

آذر یول سازه

آذین برج شهرکرد

آذین خودرو

آذین رخش خوزستان

آذین رخش شهرکرد

آذین گستر بختیاری

آراز بتن مغان

آراز پایا

آراز تدبیر

آراز راه فجر

آرامان

آرام بنای بیستون

آرت رتیکول

آرتا  ابنیه

آرتا تجهیز سبالن

آرتا توان سبالن 

آرتا سازان شفق

آرتیم ساز

آرچین

آردین عمران

آرسال توان

آرش بتن آرین

آرش راه صنعت

آرشین بتن سهند

آرشین سازه جنوب شرق

آرشین کوه

آرشین گستر آروین

آرمان گستر

آرمه تاب بنیان

آرمه تاب گسترش

آرمه دال

آرمه دژ پارس

آرمه دشت

آرمه دشت سراب

آرمه ساز خاص

آرمه سازان کبار

آرمه سازه عمران

آرمه سازه نوین

آرمه فرم

آرمه نو

آرنا     

آروین راهان گستر

آریا بتن سپاهان

آریا پی برج

آریا سازه ارگ

آریا نیروی جم

آریا هرم سازه

آریسا

آرین بتن

آرین خزر

آرین گستر

آرین گستر مشایخ

آریو سازه

آزان ده

آژند ایستا البرز

آژند تحکیم

آژند دژ پارس

آژند ساختار تبریز

آسان ساز بتن گستر

آسانیت

آسفالت پلیمر

آسفالت طوس

آسفالت کاران اتحاد ناغان

آسفالت کردان

آسفالت نیک مرند

آسمان گسترغدیر

آسمان نمای دورود

آسمانه کاران

آسمانه کاران شهرکرد

آسیا

فهرست کاربران نرم افزار  »تدکار«
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آشیان بنای فردوس

آشیان ساز

آشیان گستر آروین

آشیان گستر طوس

آفتاب کویر

آق

آق چشمه

آکام سازه توس

آالچیق سازه سراب

آالنه بابل 

آلتائی

آلونک پیمان ساز

آماگون

آمل ساخت

آموزشگاه عمران ایستا

آمیتیس 

آنا صنعت آسیا

آندا

آوانتیل

آورین حصار

آهله بینالود

آهن و فوالد لوشان

آهون

آیت مهر ایثار

آیدین بتن

آینده گسترش عمران

ا
ابتکار پیشنهاد

ابتکار ساختمان ایمن

ابتکار سازه 

ابنیه بتونی شمس

ابنیه پاد لرزه )اپال(

ابنیه راه ثامن

ابنیه سازان بهکار

ابنیه فنی تهران

ابنیه گستر

ابنیه گستران قومس

ابنیه گوهر دنا

ابنیه نو اندیش

ابنیه و راه ثامن

اتحاد عمران راه ابنیه آرتا

اتحاد نوید

اتفاق سبز خاوران خراسان شمالی

اتوماسکوپ

اثر

اثر سازه رسا

احسان سازه سپهر

اداراه کل تربیت بدنی استان تهران
اداره امور عشایر استان آذربایجان شرقی

اداره پست گیالن

اداره تاسیسات و ایمنی

اداره راه و ترابری آذربایجان شرقی

اداره راه و ترابری آذربایجان غربی

اداره راه و ترابری اردبیل

اداره راه و ترابری بوشهر

اداره راه و ترابری تهران
اداره راه و ترابری چهارمحال و بختیاری

اداره راه و ترابری خراسان جنوبی

اداره راه و ترابری خراسان رضوی

اداره راه و ترابری خوزستان

اداره راه و ترابری سمنان

اداره راه و ترابری شهرستان شهریار

اداره راه و ترابری فارس

اداره راه و ترابری گیالن

اداره راه و ترابری مازندران
اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

اداره کل راه آهن-گروه نظارت ساختمان و تاسیسات

اداره کل راه آهن آذربایجان شرقی
اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل فنی و حرفه ای استان هرمزگان

ارتفاع بینهایت

اردبیل آخارسو

اردیبهشت

ارزه گستر

ارژن سازه شیراز

ارس داش تبریز

ارس عمران آذربایجان

ارس یول تبریز

ارس یول ماکو

ارسا ساختمان

ارسام

ارشد سازه توس

ارغوان پی

ارکان ارزش

ارکان بتن بوشهر

ارکان پویش

ارکان نودان

ارگ پی آب

ارگانو

ارم دیانا

ارم ساز کویر

اژدر خراسان

اس دی ام

اساس

اساس بتن چهارمحال و بختیاری

اساس دژ

اساس سازان آذربایجان

اساس سپاهان

اساس کاران سهند

اسپکان

استانداری هرمزگان

استحکام راه هامون

استحکامات دشتستان جنوب

استراتوس

استواره پارس جنوب

استیم

اسفند آذر

اسکان ایران

اسکان تدبیر زاگرس

اسکان دژ زاهدان

اسکان دشت سیستان و بلوچستان

اسکان گستر

اشکفت راه

اشکور

اصالت

اصفهان بتن راه

اطاق بازرگانی اسکاندیناوی ایران

اطلس بتن

اطلس پرشیا

اطمینان ساز تبریز

اطمینان سازه خرم آباد

اعمار

افرند پی

افرندساخت 

افشین بنا بوشهر

افضل شرق

افق آب شیروان

افق نیشابور

اقامه

اقبال سازه توس

اکتا رود ارومیه

اکتای رود

اکسیکو

البرز بتن صدرا

البرز کومه

البرزکیان سازان

الشمس

الکترو مسکن

الکتریکوم

الوان کار جنوب

الیولی

امکان گستر

امید بتن

امیر سازه پایدار

امین آسایش

امین قایا

انبوه سازان نوین گلستان دشت آذر

انجمن شرکت های ساختمانی
انجمن شرکت های ساختمانی خراسان جنوبی

انجمن شرکت های تاسیساتی

اندیشه سازان صنعتی پارس

انرژی اتمی اردکان

انرژی سازه اردبیل

انرژی و سازه

انهار جنوب

اوبا آفرین

اویول مغان

اهرام ایران

ایتوک صنعت زمان

ایرا ن ساحل

ایران اعتماد

ایران بورگه 

ایران بیس

ایران ترمو

ایران ساحل

ایران شانلی یول

ایرانیان پور چیستا

ایزد ساخت صفاهان

ایستا دژ سازان پاسارگاد

ایستا دژ سازه

ایستا ساختار آذر

ایستا سازان ساروج

ایستا سازان کویر

ایستا سازه احداث پی

ایستا سازه عرشیا

ایستا گستر ساروج

ایستا نور خلخال

ایفل ین

ایل یوردی

ایلیار شهریار

ایمن برج 

ایمن طرح سبالن

ایمن کاوش طوس
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ایمن گستر بوشهر

اینکو تکنیک

ب
بارگین شرق

بارو سازان آریا

بازیافت و ابنیه تهران

بافت شهر

باالست

بتن پایه

بتن پیرامون سهند

بتن پیش تنیده

بتن دشت تبریز

بتن روز

بتن ساز فراز

بتن سازه آذربایجان

بتن سازه هوراند

بتن شیب

برج بنای آذر

برج زرین تبریز

برج ساز بتن شیروان

برج ساز کو

برج سازان آرتا 

برج سازان مینای تبریز

برج طالیی بوشهر

برج طالئی ارس

برجک مینو

بردو

برزه گر کوه راه

برق آوران

برنامه ریزان دی طرح

بروج نقش جهان

بستانرود

بکـداش آذربایجان

بلند پایه 

بلند پایه پاسارگاد
بلند پایه)پروژه طرح و توسعه فرودگاه امام(

بلند طبقه

بلند طبقه شرق

بنا آفرینان نو یاد

بنا راه تربت

بنا رهساز سهند

بنا زنجان بتن

بنا سازان سپاهان

بنا سازان نوید

بنا طرح

بناهای متقارن سنگین

بند آب 

بند سو یول

بندر پادیر

بندر سازه

بنه کوه پیام ) شهرکرد(
بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

بنیاد مسکن خوزستان

بنیاد مسکن لرستان

بنیان سازان خاور زمین

بنیان فالت پایدار

بنیس پل

بوم شهر

به آفر کیش

به سامان آرین پرشین

بهارستان پایدار 

بهاره چین

بهرو تهران

بهروش برق آسیا

بهساز جنوب

بهساز محیط بیرجند

بهسازان خرم دژ

بهسازان ماکو

بهسازان میالس

بهسازه دریامان

بهشت سازان کوهرنگ

بهکاران توس خراسان

بهنام ساخت بناب

بهین سازان آیریک

بهین سازه طیبات

بهینه پایه گستر

بهینه ساز ماداک تو

بیر

بیکا

بیمه ایران

بیندر زمین گستر

پ
پاتکان

پاد ایمن

پادال

پادیر آرمه پیمان

پادیر پل

پاراب فارس

پاراد راه

پاراوان گستر شمال

پارتانا

پارس

پارس آب تدبیر

پارس بنای دشتستان

پارس پل

پارس تفتان

پارس جنوب

پارس جویاب

پارس راسخ

پارس روت

پارس صنعت سپنتا

پارس فرا آشیان

پارس فراز بند

پارس کنسولت

پارس کیهان

پارس گرما

پارس متره

پارس ویال غرب

پارس هلندیا

پارس یکم

پارسه اوژان گرین

پارسیان آرمه بوشهر

پارکت

پارالق بتن 

پارمیس ران

پاروان گستر شمال

پاریز یول ارس

پاژند آب نیما

پاکان شفق صفاهان

پاکسازان سپیده

پاالر گستران شرق

پامبولو پارس
پانیر)مهندسی پروژه های آب و نیروی ایران(

پانیز یول ارس

پاوان

پاورال

پاوند هشترود

پایا دژ اسپادانا

پایا دژ سازه گیل

پایا ساز گستر

پایاب سازان خراسان

پایاب سازه اترک

پایاب طرح

پایاسازگستر

پایدار

پایدار سازه سپاهان

پایدار سازه سپهر

پایند ساز شکیل

پایون سازه کاسپین
پخش فرآورده های نفتی-  چهار محال و بختیاری

پخش فرآورده های نفتی- اردبیل

پخش فرآورده های نفتی- هرمزگان

پخش فرآورده های نفتی- همدان

پخش فرآورده های نفتی-زنجان
پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران

پدید

پدید سازه سبز

پدیده ساز سبز زاگرس

پر کار میانه

پرتو انشعات

پردیس ابنیه طوس

پردیس روز

پردیس ساز نما

پردیسان سازه

پرشیا پارمیس

پرگار

پرلیت

پرند رخ مشهد

پرهام

پرهام بنای آذران

پژوهش

پژوهش برنامه 2

پژوهشکده نظر

پست گیالن

پل بانان

پل پی ساحل

پل پی ستون

پل صنعت کارون

پل و دژ

پلسنگ سنندج

پندارش

پورنام

پوالد بام

پوالد پادیر

پـوالد شالوده ارسباران

پوالد مکانیک

پونر

پونل بتن

پویا صنعت قهستان

پویاب

پی اسکان آذربایجان
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پی آفرین

پی چین

پی ریز شرق نیشابور

پی ریز نقش جهان

پی ریزان زنگان

پی ژرف ساز

پی ساز گستر

پی سازان باستان

پیرامید راه سازه

پیردان سازه

پیروان نوید

پیروز سازه یاسوج

پیشرو عمران طبرستان

پیشگام راه زاگرس

پیشگامان توسعه نوین سافیر

پیشگامان فن اندیش تهران

پیک سبزلیان

پیکر نهاد

پیماب

پیمان ابگیران

پیمان خطوط گستر

پیمان هشترود

پیمانکاری علی زمانی

پیمانکاری غالمرضا ترابی

پیمانکاری مظفر) آرا (

پیوسته پیمان 

پیوند پی

پیوند گران امید

ت
تابان شهر

تابیران

تارا  

تاراسا شیراز

تاقدیساز

تالون

تاوریژ راه

تایماز تندیس شرق

تبریز تیک

تجهیز کاران سیال نیرو

تحکیم آبتوس

تحکیم بنیان

تحکیم سازه شهریار

تحکیم مبنا

تدبیر سازه

تدبیر صنعت

ترا ز پی کسری

تراز ابنیه آذر

تراز آب توس

تراز راه فجر

تراکم

ترانس پست پارس

ترانشه پل راه

ترانشه راه اهر

تراوش نیرو

تربیت بدنی بوشهر

تربیت بدنی کرمانشاه

تردد راه توس

ترکان سازه سهند

تصویر طرح آذر

تضمین سازه خاورمیانه

تعاون راه و ساختمان شماره 4

تعاونی 1024 آباد گستر زاهدان

تعاونی اعتبار صنایع نفت

تعاونی آبداران نیشابور

تعاونی آبران

تعاونی پارس آذر
تعاونی خدمات عمرانی ائل یولی اردبیل

تعاونی راهداران کشور
تعاونی مسکن سازمان بازرسی کل کشور

تعاونی مسکن مجلس شورای اسالمی
تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان

تفتان ویال

تکسا بتن

تکناب

تالشگران نیلگون سپاهان

تم

تموک

تندیس سازه شمیران

تنش بتن بوشهر

توازن تردد

توان آزمایان

توزیع برق استان آذربایجان شرقی

توزیع برق شهرستان اصفهان

توسعه ابنیه های صنعتی

توسعه انرژی پترو الکتریک

توسعه سرای شیروان

توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

توسعه سیلوها

توسعه سینا

توسعه عمران آب و خاک مشهد

توسعه عمران بیمه

توسعه عمران توس مسیر

توسعه لیان پارس

توسعه و نوسازی هدایت

توسکا آرمه خزر

توفال سقف

تهران االستیک

تهران بوستن

تهران سیویل

تهران طرح

تهران گروه

تهران گسل

تهیه

تیراژ

تینا قدرت شرق

ث
ثابت راه سبالن

ثامن سازه عرش

ثقال

ثمین سیال

ج
جاده سازان افق

جامع کار سپاهان

جامعه نقشه برداران ایران 

جبل کار نوین

جم ساز آریا

جم سازه شرق

جناح دشت بندر

جنرال مکانیک

جنگ صنعت 

جنوب سازه

جوان سازه

جودت و همکاران
جهاد توسعه خدمات زیر بنایی )تهران (

جهاد توسعه خدمات زیر بنایی ) شهر کرد (

جهاد دریا

جهاد کشاورزی اردبیل

جهاد نصر اردبیل

جهاد نصر آذربایجان شرقی

جهاد نصر تهران

جهاد نصر حمزه

جهاد نصر کرمانشاه

جهاد نصر کوثر

جهاد نصر لرستان

جهاد نصر یزد

جهان آذران شعله

جهان پردا

جهان تانسو

جهش ساز

چ
چال

چالیشیق

چانقل

چاوش راه بنا

چتین قایا

چجو

چشمه ره آب

چم سور

چهل چشمه

ح
حایل سازه آذربایجان

حران راه

حسابرسی فرهادی

حشمت رود

حشمت رودک

حنا کوه یاسوج

خ
خارا سنگام

خارادژ

خاطر افروز بختیاری

خاک کوب

خانه ایرانیان

خانه آب اندیشان

خانه پردا ز مراغه

خانه پیشه شایان

خانه سازی تجارت

خانه سازی رزمنده

خانه سازی کاشانه

خدمات مهندسی آب و خاک کشور

خدماتی عمرانی ائل یولی

خدماتی عمرانی دینام راه

خرم بنای شاپور خواص

خشت بوم سازه

خصیل دشت

خطوط گستر ماکو

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خمش

خودیار
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خوزستان و فارس

د
دادگستری بجنورد

دارالفن

داریس

داغ داش یول ماراوا

دال مت

دالگا 

دامنه کوه توس

دانشکار فرد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

دانشگاه پیام نور

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه علوم پزشکی بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی کرج

دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

دای بتن

دجله شیروان

درنا آوند

دروازه شهر آفتاب

درون

دریا بندر

دریا دل سازان بجنورد

دریا رود جنوب

دژ ابنیه البرز

دژ بتن

دژ پارت دماوند

دژ پایه خلخال

دژ سازان نو اندیش

دژ سان بند

دژ نمای نمین 

دژنیک شهریار

دستک دشتی

دشت آباد

دشت شایان توسعه

دشتاوند دز پارت

دشتبران سازه

دفتر تبلیغات اسالمی قم

دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد

دفتر فنی سالک و همکاران

دفتر فنی و مهندسی رادیه
دفترفنی استانداری آذربایجان شرقی

دقیق سازان ساحل 

دقیق سازه سپاهان

دماغه

دنا دژ ساز نظر

دند

دنیا پرداز کرمان

دنیا گون 

دورک ساز اردل

دورک عمران

دوریز

دی 

دیزج کار

دیسمان

ذ
ذوق صنعت

ر
راتالر

رادکاران ساختمان

رادین ساز آب

رادیه گستر پایدار

رادیه گستر ماهرو

رازیگران

رازیگران بغستان

راژ

راسخ عمل

راشید

راعین مهر پارسیان

راگا ابنیه پردیس

رامان

راورا

راه بن بنای سهند

راه چینه پاسارگاد

راه دشت عصر

راه ساز رستگار

راه ساز گوده

راه سازان یوردومان

راه کار اندیش گیالن

راه کارها 

راه کویر

راه گستر جنوب

راه گستران بهنام

راه و بندر خوزستان

راه و پل ایران

راه و ساختمان داوودی

راهداران ایمن ساز

راهداران تردد قائم

راهداران وطن دوست آسیا

راهیدکو

رجکو

رخ راه زاگرس

رژیان پی 

رس

رس خاک

رسا ایستا پی

رست استوان

رصاص بنیان

رضا سازان اردل

رضایت سازان صنعت

رضوان مکان

رعد انرژی آریا

رعد تابان

رعدان گستر آساک

رواق بنای تبریز

روبن سازه 

روجین خزر

رویین سازه تهران

روئین سازه

ره پویان جنبش عدالت و توسعه

ره پیرا

ره جوی چهارمهال بختیاری

ره جویان راویز آذر

ره دانا تبریز

ره گستر نهند

رهاب ساز مغان

رهام بتن

رهگا

ریشه ساز

ریف ایران

ریو آ.و

ز
زاگرس راه نصر

زری باف و همکاران

زرین استحکام

زرین آسال گستر

زرین باران بینالود

زرین پی سراب

زرین خشت اصفهان

زرین دشت لمزان

زرین سپاهان

زرین کویر دستگردان

زمانرود تبریز

زنگان پرشیا

زنگو سر

زود ساز بندر

زیبا پناه اسفراین

زیبا ساز جهان بین

زیر ساخت سازان پویا

زیست بان گلستان

زیگورات

ژ
ژرف اندیشان فیروزی

ژرف پی

ژرف دژ ساز

ژرفا پی

ژئوتستینگ

س
ساتراپ

ساتیان

ساحل نمای لیان

ساخت راه سپاهان

ساختار ساز سعدی

ساختار سازان تیالر

شهرداری رشت

ساختمان و صنعت گیشا نگار

ساختمانی عمرانی یاران آسمان یورد

ساختمانی فریک

ساختمانی نوپدید

ساختمانی و راه سازی سراج کرج

ساختمانی هامون

ساخن

ساراب طرح بنا

ساراب طرح خورشید

ساراتل ایران

ساروج پل

ساری سازه

ساری کومه

ساز آب پردازان اهواز

ساز و آب فراگیر

سازانه گستر آرمان

سازمان بازرسی کل کشور
سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

سازمان آب منطقه ای فارس

سازمان بنادر و کشتیرانی

سازمان تربیت بدنی
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سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

سازمان عمران تبریز

سازمان عمران شهرداری اصفهان
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

سازمان قطار شهری اصفهان
سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر

سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی

سازمان نوسازی مدارس کشور استان سیستان و بلوچستان

سازمان نوسازی مدارس کشور استان کرمانشاه

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

سازمان همیاری شهرکرد

سازندگی انصار

سازور تهران

سازه 2000

سازه اندیشان سبز صبا

سازه ایمن شمال

سازه پردازی زاگرس

سازه حفار زاینده رود

سازه سازان 

سازه صنعت باد بند

سازه عتیق

سازه کار

سازه گستر اهواز

سازه گستران پارس توانا

سازه گستران جم

سازه نگاران توس

سازه های آذران

سازه های بلداجی اصفهان

سازیان

سازین دشت آرتا 

سازین گل آمل

ساعد شهرکرد

سام عمران غرب

سامان ارتباط دراک

سامان اسکان ایمن

سامان اندیشان شهر

سامان ساخت

سامان ساخت اردبیل

سامان ساخت بهینه

سامان طرح سپاهان

سامان طرح هیرکانیا

سامان گستر بارثاوا

سامان محیط

سامون بهساز

سانیا خشت

ساواالن شکوه

ساید بتن

سایول

سبز پروران

سبالن دژ

سبالن شن

سبالن شیران

سپاد خراسان

سپاهان طنین پی

سپاهان کاوش

سپید دشت بهاور

سپید کرخه شمال

ست

ستاد ارتش

ستاوین)گروه37(

سترگ سازه پاسارگاد

ستون گستر البرز

ستیغ گذر

سخت بتن

سخت ستون غرب

سخت کوش بوشهر

سختاب

سد راه گیل   

سدید بنای تهران

سدید بنای جنوب

سراور بنای پارسیان

سرداب شمال

سرریگ بندر

سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

سرمایه گذاری هالل احمر

سروش سازه کوهستان

سریر پی 

سریع کار کرج

سریک

سفیر سازه آذرخش

سقف دوار مشگین شهر

سقف سازان گلزار

سکاف

سکاف کامران

سکنا ساز سهند

سالن سر

سلمان خلخال

سما ساخت مهر

سما سد

سمندیس

سنا سازه آذربایجان

سنداژ مهر

سنگ بنای نگین شهر

سنگ و ساحل

سنگان گسل

سنگاور

سور

سوزن دره

سوله سازان

سولی دره

سومیار

سویاران تبریز

سویل سازه مرند

سه سو

سهلک سازه

سهند برج ارومیه

سهند سازان فراگیر

سهند ستون شرق

سیال ثامن

سیبا سازان خرم

سیپورت

سیراف ارژن

سیس وی

سیمان سامان

سیناب خراسان

سینام

سینته

سیویل

سیویل آسین

سیویل دز

ش
شار صنعت قدرت

شارستان طرح هگمتانه

شالوده گستر زاگرس

شانلی یول

شاهتیر

شاهین بنای بوشهر

شبکه پارس

شعله سوز

شکوه گسترش امید

شکیل سازه

شمس

شمس عمران

شمیم برج

شمیم سامان تبریز

شن خشت پل

شن ریز ارومیه

شن و ماسه کویر

شنگرف

شهر آریا تیبا

شهر ساز زاینده رود

شهراب زیست

شهرآرا تیوا
شهرداری اسالم شهر –حوزه معاونت فنی عمرانی

شهرداری اسالم شهر منطقه 2

شهرداری اسالم شهر منطقه 3

شهرداری اسالم شهر منطقه 4

شهرداری اسالم شهر منطقه 5

شهرداری اسالم شهر منطقه6

شهرداری اندیشه

شهرداری ایرانشهر

شهرداری تبریز

شهرداری چهاردانگه

شهرداری خسروشهر

شهرداری سهند

شهرداری صوفیان
شهرداری کرج - حوزه معاونت فنی و عمرانی

شهرداری لیالن

شهرداری محمدیه

شهرداری مرکز

شهرداری منطقه 1 بندرعباس

شهرداری منطقه 1 تبریز

شهرداری منطقه 12 تهران

شهرداری منطقه 13 تهران

شهرداری منطقه 2 تبریز

شهرداری منطقه 3 تهران معاونت فنی

شهرداری منطقه 5 تبریز

شهرداری منطقه 5 تهران

شهرداری منطقه 6 تهران

شهرداری منطقه 7  تبریز

شهرداری منطقه 8 تبریز

شهرداری منطقه 9 تهران

شهرداری منطقه ای بندرعباس

شهرداری ورامین جوادآباد

شهرک های صنعتی اردبیل

شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

شهرک های صنعتی بوشهر

شیب کوه
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شیمبار

ص
صائین سازه سراب

صانع طوس

صبا مرمر

صحت عمران آریا

صحراوش

صخره سبز کوهرنگ

صدر سازه رسام

صدر عمران آذر آب

صفا دشت تاکستان بام
صندوق رفاه مسکن کارکنان موسسه آموزشی- بهار

صنعت پل 

صنعت زمان

صنعت ساختمان آسمانه

صنف

صیقالن راه شمال

ط
طارس

طاق بنا گستر 

طاق بنا گستر هگمتانه

طاق دستوری

طاق طالئی تبریز

طاقدیس

طاقدیسان

طان ساری

طاهر نوین
طراحی مهندسی تربورکمپرسور نفت آسیا

طرح اندیشان

طرح اندیشان امید

طرح نصب صحت

طرح نوین

طرح و پیمان

طرح و ساخت راه و ریل دلتا

طرح و ساخت رودان

طرح و ساخت طوس

طرح و سازه شمیران

طره ساز خرم

طالیه ساز زاگرس

طوس آب

طول گستر

ظ
ظریف ساز آذربایجان

ع
عامر سازه اصفهان

عرش سازه غرب

عرشه گستر دراک

عسناکو

عظیم یول

عقیق سازه گستر

عقیق سازه ی آسیا

علم و صنعت ایران

علم وفن کیان

عمران 130

عمران ابنیه آبیدر

عمران ابنیه پردیس

عمران اندیش شمال

عمران آذرستان

عمران آشیان البرز

عمران پاالر بتن

عمران پیام طوس

عمران پیمان تبریز

عمران تاسیسات جنوب فارس

عمران تالش سبالن

عمران توسن راه

عمران تیام

عمران راه سراب

عمران راهان پویش

عمران ساختمان سریر

عمران سازان کاالر

عمران سازه تک گل بهار

عمران سازه کاشی گری

عمران سازه کیش

عمران سازه گاچ دژ

عمران شهر جدید اندیشه

عمران صنعت بوشهر

عمران عرش ایستا

عمران فرناد

عمران گستر ایده نو

عمران گستر فروهر

عمران گسترش کاکتوس

عمران و تولید نیرو 

عمران و ساختمان تراز پی ریز

عمران واژه

عمرانی پل گستر

عمیق بتن ارومیه

ف
فاران مشرق زمین

فرا الکترو مکانیک پاسارگاد

فرا پایه عرصه

فرا دنبه تاسیس

فرا راه قم

فرا زمان سازه

فرا سازه تبریز

فرا سازه دژ کاوان

فرا سازه سبز آریا

فرا صنعت عمران بندر

فرا طرح

فرات سازه دشتی

فراز اختر سپاهان

فراز ایستا بنا

فراز بند سپاهان

فراز خاک تبریز

فراز راه معین

فراسان

فرایند سازان انرژی
فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی

فرآیند کاو

فرآیند معماری

فرپاک

فرپل

فرتاش بارثاوا

فردیان

فرسپند آب

فرعی راه

فرم ایده مکان فام
فرماندهی مهندسی ساختمان و تاسیسات نزاجا

فرمالت

فروزنده ساز خرم

فرهیختگان سازه

فزایند

فضل زاهدان

فالرگ

فن آور صنعت راه و بندر خوزستان

فن آوران انرژی ایرانیان

فن آوران بارآب

فن گستر بوذرجمهر

فنی و مهندسی نیرو شایان

فوران صنعت

فورج جنوب

فوالد پیکر

فوالد خمش

فوالد ساختمان ایستا

فون آرون

فیدار ساختار کویر

فیض آب سازه

ق
قابل

قاصد عمران شرق

قافالن سهند آذر

قاال

قدرت

قرارگاه خاتم االنبیا

قرارگاه خاتم االنبیا - موسسه رجایی

قرارگاه خاتم االنبیا - موسسه نینوا
قرارگاه خاتم االنبیا - پروژه شهید کلهر

قرارگاه سازندگی قائم ارتش آجا

قرارگاه کربال

قرارگاه کربال-موسسه الهادی

قرارگاه کربال - موسسه فجر

قرارگاه کربال - موسسه ولیعصر

قرارگاه کربال - موسسه طه

قرب غدیر-موسسه ابنیه سازان

قرب کربال-موسسه سیدالشهدا

قزل قیه سهند

قصر آسا

قضل زاهدان

قطر آب صبا

قلعه بن ارجمند 

قوشا چای زرینه

قوشا یول آذربایجان

قیام آذربایجان

قیرات

قیرکاران طبیعت

قیزیل گورپی

ک
کاجو

کاچارفن

کادر سازه

کار یاران

کارا غرب

کاربرد کار

کارون خرم مسجد سلیمان

کاریز کندوان

کاسر

کاالر ستون

کامپیوتر کیمیا

کامفورت
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کانرود سازه

کانور

کانون سراسری

کانی کاوان شرق

کاو اندیش سبز

کاوش برق پردیس

کاوش راه

کاووش معماری

کاویان خاک و سازه

کاویان سازان کوهستان

کائولین سازه

کتام عمران

کج راه سازه غرب

کرال آرمه تبریز

کربن 

کرسنگ

کسری راهکاران

کلر پارس

کلوین

کمر کوه گهر

کناره خزر

کنترل سازان فرآیند

کنترل ولت

کنکاو پژوه

کوا

کوثر آب پارس

کوثر آب نور

کوثر سازان ایستا

کوچ

کوشا بتن نارین

کومار

کومه درگاهان

کوه بنان غرب

کوه دشتی

کوهرنگ دژ ایذه

کهریز سازان

کیان بتن

کیسم شمال

کیمیا آفرینان پاسارگاد

کیمیا بتن تاوریژ

کیهان ابنیه

کیهان راه شرق

گ
گاز استان تهران

گاز استان فارس

گاز خراسان

گامرون صنعت

گدار 

گران پی

گرانسا پارس

گراه

گرما ساز

گروه 4

گروه متره ایلیا

گروه مشارکت ایران اعتماد

گروه مهندسین 142

گروه مهندسین کوشکی

گزکوه

گسترش صنعت ایران

گسترش و نوسازی صنایع ایران مانا

گسکر

گالمره گستر

گنجینه سازان احسان

گوپله

گوجان ساز

گوهر رود گیالن

گیل پوشش سفیدرود

گیلبان

ل
الدیز

الریز بتون غرب

الهرود

الیبید سازه

الیروب ساحل

لردگان آسفالت 

لمبه کوب

لوجانک

لوزان

لوله پی گستر

لیحان

لیمان

م
ماد سازه ارک

مادیس سازان

مارک بتن

مارین سازان

ماسه آژند تبریز

ماگما

مانا سازه کیش

ماهان ساز کرمان

ماهان کاروان جنوب

مبنا طرح 

متخصصین ایستگاههای پمپ)ماپ(

متران

متین بنیان

مثلث نوید نوین

مجتمع عمرانی ایرانشهر
مجری طرح های ساخت و توسعه آزادراه ها

محسن ساخت

محیط سازان افق

مخابرات استان آذربایجان شرقی

مخابرات استان تهران

مخروط کار
مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی )مرام(

مدیریت طراحی و ساخت پادیاو

مدیسه سامان

مرصوص الموت

مرمت کاران جنوب

مرمردژ خرم

مس سونگون

مسعود پی

مسکن سازان توسعه فارس

مسکن و عمران قدس رضوی

مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز

مسیر ایمن آریا

مشانیر

مشاور ایران

مشاور ایران آب

مشاور عمران ایران

مشاور کهن دژ شارستان

مشاوران طرح

مشکین سماء تبریز 
معاونت مهندسی ناجا - فرماندهی یگان

معاونت مهندسی وپدافند غیر عامل نداجا

معدنی صنعتی مس مهاباد پارسیان

معمار گلستان

معیار سنج

معیارسنج شهر

مقاوم سازان بروانان

ملی ساختمان

مند کوه دشتی

موجان
موسسه حسابرسی  فرهادی ) شهرکرد (

موسسه سازندگی بعثت

موسسه صالحین

موسسه عاشورا
موسسه عمران و سازندگان صیاد نزاجا

موسسه عمران و سازندگی نزاجا

موسسه ویژه شهید رجایی

مولدینگ

موننکو ایران

مهاب دژ شرق

مهاب مکانیک

مهر آران- به روش ساز جنوب

مهر آوران سبز هرمزگان

مهر تهویه

مهر سازان کوثر

مهر شید کویر
مهر گستر نگین زرد کوه چهارمحال بختیاری

مهراز نقش

مهرداد بتن شیراز

مهندسان مشاور آوندطرح

مهندسان مشاور ایستابن

مهندسان مشاور دیارگاه شهر

مهندسی آب و خاک

مهندسی آریا استحکام خزر
مهندسی راه و ساختمان نوآوران چهارمحال وبختیاری

مهندسی سازه شهر سبز

مهندسی نوساز آداک

مهندسی و توسعه آذر آبادگان مانا

مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز

مهندسین مشاور ارکان شهر

مهندسین مشاور انرژی

مهندسین مشاور ایریانا طرح و برنامه

مهندسین مشاور آب اندیش ارومیه

مهندسین مشاور آباد

مهندسین مشاور آبران

مهندسین مشاور آبشاران

مهندسین مشاور آذر ثقال 

مهندسین مشاور آرپه

مهندسین مشاور پاسیلو

مهندسین مشاور پدید آب

مهندسین مشاور پژوهاب

مهندسین مشاور پژوهش و برنامه 2

مهندسین مشاور پژوهش هرمز راه

مهندسین مشاور پویاب

مهندسین مشاور پی کده

مهندسین مشاور پیمان غدیر
مهندسین مشاور پیمایش محیط شهر) سارا درسا(

مهندسین مشاور جویاب نو
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مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهرو تهران

مهندسین مشاور داهه

مهندسین مشاور ره آب کاوان

مهندسین مشاور ره آور

مهندسین مشاور رهاب

مهندسین مشاور ری آب

مهندسین مشاور ساتروپات پل

مهندسین مشاور ساز آب شرق

مهندسین مشاور طرح آب آراز
مهندسین مشاور طرح راهکاران تبریز

مهندسین مشاور طرح و اندیشه
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب

مهندسین مشاور عمارت خورشید

مهندسین مشاور عمران ایران

مهندسین مشاور فراز آب

مهندسین مشاور فربر

مهندسین مشاور کهن دژ شارستان

مهندسین مشاور مناطق آزاد

مهندسین مشاور موننکو ایران

مهندسین مشاور مهاب قدس

مهندسین مشاور مهرآب سپاهان

مهندسین مشاور نیرو

مهندسین مشاور هامون

مهندسین مشاور همگون

مهندسین مشاور هیدرو پارس

مهندسین مشاور هیمن

مهندسین مشاور یکم

مهندسین مشاوریلدا

میثاق آذر تدبیر

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان
میراث فرهنگی صنایع گردشگری خراسان رضوی

میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان چهال محال و بختیاری

میسان

ن
ناجی سازان

نادران سازان 

نارنجستان

نارنجستان گستر

نارون بلوچستان

ناظران عالی ارسباران

ناورود

نجم گستران مرصاد

ندای علم و صنعت

نسران

نشیناک خرم دژ

نصر اصفهان

نفت استان اردبیل

نفت میاندوآب

نقش اندیشه پارس

نقش پیوند

نقش ترسیم میالد

نقش شارستان

نقش فن فارس

نقش کوثر معماری

نقش گستر عمران

نقشه سازان تبریز

نگار شهر کاسپین

نگین بام بندر

نگین تاسیسات هرو

نگین سبز دماوند

نگین شهر سازان اصل

نگین کوشا

نگین گستر جاده ها

نمادگستر آذران

نو پرور

نوتران نیرو

نوژن ویال

نوساز آداک

نوساز بنای شهرکرد

نوسازی و تجهیز مدارس کشور

نوسازی و عمران اکباتان

نوگستر

نوید نیرو دشت

نوین بهسازه زاگرس

نوین پارسیان

نوین سازان افالک

نوین گستر ترابر

نهاد کار

نیا گستران آریا

نیارش پی نوین

نیرو بتن سبالن

نیرو ساحل بوشهر

نیروی هوا فضای سپاه

نیروی هوایی سپاه

نیشابور

و
واریان

واال انرژی

واال گستران آذر

ورجاوند

ورسک بتن

ورکش راه الوند

وزان

وزوا

وزین ساخت سپاهان

ولر سازه

وندیداد

وهومن بنا ساز

ویالسازسهند میاندوآب

هـ
هادی گستر اسپادانا) آپادانا(

هادیاب طبس

هارمه

هامون بهساز

هرم راه سازان

هزار طرح تبریز

هسا

هشت سر ارسباران

هگزا

هما طلوع جام

همسان اقلیم

همیار سازه مشهد

همیارسازه توس

همیاری شهرداری آذربایجان شرقی

هندرود سراب

هوا فضای سپاه 

هوزان سازه بوکان

هومن تک

هیدنکا

ی
یابان

یادمان راه بیژن

یادمان عمران البرز

یکتا سهند پاسارگارد

یوشن

یول دوزلدن یولداشالر


