
کت شماره سالننام شر
و پاک گسیی کت آتی نیر 9-8شر

9-8سایان اوج پارس

وسیم هدایت 9-8الکیی

9-8مانا مهر انرژی نسیم

9-8راهداران ایمن نقش جهان

ن زاد یدک 9-8کومیر

ق 9-8جهان گسیی رادان شر

ن یزد و بهیر 9-8تعمیر و نگهداری تک نیر

کت سيم و کابل مشهد 9-8شر

کت مدیریت پسماند توسعه انرژی آریا 9-8شر

9-8مهندیس توان پژوهان فناور پاسارگاد

وی آذربایجان کت مهندیس مشاور نیر 9-8شر

9-8علم و توسعه رسانا

9-8گلنور

ز کت کابل سپهر الیر 9-8شر

و نویان قشم  8-9(nnq energy)نیر

ن دانشمند کت مهندسیر 9-8شر

ونیک 9-8نیان الکیی

9-8سندیکای صنعت برق ایران

9-8تولیدی ساحل اتحاد

ن خاورمیانه کت گروه توسعه نوران انرژی سیر 9-8شر

ن کنندگان کاال و خدمات انرژی  های تجدیدپذیر 9-8انجمن سازندگان و تامیر
ن 9-8آینده سازان سیاره سیر

9-8روشا انرژی ایرانیان

9-8پروانه

کت راهکار پایدار انرژی نوین 9-8شر

کت مانا انرژی پاک 8،9شر

ن انرژی مانا کت تامیر 9-8شر

ی شریف  کت تحت عنوان دکیی پروسس یم خواهیم )دانش بنیان فناوران سامانه های راهیر (این غرفه را برای پلتفرم شر 8-9

کت سیم و کابل ابهر 9-8شر

وزه کت سوالر صنعت فیر 9-8شر

ن انرژی برق ایرانیان تابان 9-8تأمیر

کت مهرآفرین سازه سوالر پاسارگاد 9-8شر

9-8گروه مپنا

9-8انجمن انرژی های تجدبدپذیر

9-8نورسان انرژی آریا

و کت فنن و مهندیس کرمان نماد نیر 9-8شر

کت کنتورسازی ایران 9-8(سهایم عام)شر

9-8توسعه پستهاي فشار قوي پارسيان

کت نوآوران صنعت سیلیکون پویا 9-8شر

ونیک گلرنگ 9-8صنایع الکیی

کت سایه گسیی مدیران پارس/ راه حل های انرژی هللند 8،9شر

9-8فراب

11-10فناور همراه هوشمند افق

11-10ایستا توان صنعت

11-10نام آوران توسعه صنعت پارسیان



11-10پرتو سیستم

11-10نوین آریو

فام ن کت توسعه انرژی سیر 11-10شر

ن انرژی سوالر 11-10مبتکر تامیر

11-10آزمایشگاه های صنایع انرژی

کو باتری 11-10آ

ن انرژی مهر آفرین 11-10سیر

ن الملیل ایرانیان تعاون ملل آسیا 11-10بیر

11-10لیدوما پارس پارت

11-10هورسان انرژی نوین ایرانیان

11-10نوآوران برق آریا

11-10ژرفا کاوان دنا

ونیک افزارآزما کت الکیی 11-10شر

11-10مان نیک طراحان شوش

11-10فرمان موتور ساواالن

11-10سامانه های دما نور انرژی سدنا

11-10موتوژن

ق ن راد شر کت توسعه فناوری بهیر 11-10شر

11-10شهاب توشه

ونیک کت برنا الکیی 11-10شر

و کاوه پارسیان 11-10الکیی

ز و الیر 11-10سمانیر

وصنعت کاسیت 11-10الکیی

11-10مهرصنعت دیار نون

11-10سازمان پژوهش های علیم و صنعنی ایران

کت بازرگاتن ایران ترانسفو 10،11شر

کت انرژی سازان آینده آوید 11-10شر

وژن 11-10الکیی

ل صنعت 11-10دوار کنیی

و 10،11پژوهشگاه نیر

Armani s tructure10-11تهویه صنعت ارماتن
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11-10زیبو فن آور پارس

10،11انجمن علیم انرژی خورشیدی ایران


