
 

 

   11381348433همراه :    18133383خط (     فكس :  4)    38311188شماره هاي تماس :  

  شرکت فنی مهندسی ماهان فراز ایساتیس

  نماینده شرکت علم و صنعت در استان همداننماینده شرکت علم و صنعت در استان همدان

 ــــانلیـــــــــست مشتریـــــ                                                                   

 ، ارگان دولتی و خصوصی ادارت ، سازمان ها

 و واحد هاي تابعهاستانداري همدان 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 

 همدان

 فرمانداري شهرستان اسدآباد

 فرمانداري شهرستان بهار

 فرمانداري شهرستان كبودرآهنگ

 ستاد شهرداري همدان

 معاونت مالی و اقتصادي شهر همدان

برنامه ریزي و توسعه سرمایه انسانی  معاونت

 شهرداري همدان 

 معاونت خدمات شهري شهرداري همدان

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 

 همدان

 معاونت امور زیربنایی شهرداري همدان

 منطقه یك شهرداري همدان

 منطقه دو شهرداري همدان

 منطقه سه شهرداري همدان

 منطقه چهار شهرداري همدان

 سالمی شهر همدانشوراي ا

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

 شهرداري همدان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 شهرداري همدان

سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري 

همدانسازمان سيما منظر و فضاي سبز 

 شهرداري همدان

سازمان سرمایه گذاري و مشاركت مردمی 

 شهرداري همدان

و بازآفرینی فضاي شهري سازمان عمران 

 شهرداري همدان

سازمان فرهنگی اجتماهی و ورزشی 

 شهرداري همدان

 سازمان مدیریت پسماند شهرداري همدان

سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده 

 هاي كشاورزي شهرداري همدان

 سازمان آرامستان هایی شهرداري همدان

سازمان كنترل ترافيك و مهندسی شبكه 

 شهرداري همدان

مدیریت پيشگيري و رفع تخلفات شهري 

 شهرداري همدان

 مركز كنترل ترافيك شهرداري همدان

 اداره مدیریت بحران شهرداري همدان 

 دبيرخانه شهر سبز شهرداري همدان

ی و امور قراردادها شهرداري اداره حقوق

 همدان

 روزنامه هگمتانه

اداره مستغالت و درآمدهاي عمومی شهرداري 

 همدان

 ارتباطات مردمی شهرداري همدان  731مركز 

 همدان برادران استان حوزه علميه

 حوزه علميه الزهرا فامنين

 حوزه علميه كوثر تویسركان

 حوزه علميه صدیقه كبري بهار

 زینب مالیر حوزه علميه حضرت

       بانك رفاه استان همدان

 بانك سرمایه شعبه استان همدان

 بانك كارآفرین شعبه استان همدان

 موسسه قرض الحسنه مهدیه همدان

 موسسه قرض الحسنه مهدیه مریانج

 صندوق قرض الحسنه مهدیه اللجين

 ستاد اجرائی فرمان امام )ره( استان همدان

 استان قزوین ستاد اجرائی فرمان امام )ره(

پادگان امام حسين تيپ انصارالحسين)ع( 

 همدان

 انصارالحسين 33تيپ 

 سازمان بسيج دانشجویی استان همدان

 سپاه ناحيه همدان

 حوزه شهيد قاسمی

 سپاه مقاومت اسدآباد

 سپاه ناحيه شهرستان بهار 

 آموزشگاه نظامی قدس همدان

 سپاه ناحيه شهرستان قروه كردستان

 هاي دفاع مقدس حفظ آثار و ارزشموزه 

 جمعيت هالل احمر استان همدان

 جمعيت هالل احمر شهرستان همدان

 جمعيت هالل احمر شهرستان مالیر

 جمعيت هالل احمر شهرستان كبودرآهنگ

 جمعيت هالل احمر شهرستان تویسركان

 جمعيت هالل احمر شهرستان رزن

 جمعيت هالل احمر شهرستان نهاوند

 احمر شهرستان بهارجمعيت هالل 

 جمعيت هالل احمر شهرستان اسدآباد

 بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان همدان

 بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان مالیر

 تویسركاننياد مسكن انقالب اسالمی ب

 بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان نهاوند

 بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان رزن

 كبودرآهنگ سالمی ا بنياد مسكن انقالب

 بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان اسدآباد

 بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان بهار

 سازمان تامين اجتماعی استان همدان
 همدان 7سازمان تامين اجتماعی شعبه 

 همدان 3سازمان تامين اجتماعی شعبه 

 سازمان تامين اجتماعی شهرستان بهار

 رستان مالیرسازمان تامين اجتماعی شه

 سازمان تامين اجتماعی شهرستان تویسركان

 سازمان تامين اجتماعی شهرستان نهاوند

 سازمان تامين اجتماعی شهرستان رزن

 كبودرآهنگ سازمان تامين اجتماعی 

 سازمان تامين اجتماعی شهرستان اسدآباد

 سازمان تامين اجتماعی شهرستان سامن
 ان شهرست 7اي شعبهاداره كل فنی و حرفه

 شهرستان  3اي شعبه اداره كل فنی و حرفه

 دفتر پارك علم و فناوري استان همدان

 اردوگاه تربيتی فرهنگی ابوذر همدان

 بيمارستان ارتش همدان

 مركز حوزه هاي علميه خواهران همدان

 بهارمدیریت جهاد كشاورزي شهرستان 



 اداره ارتباطات و فناوري اطالعات استان

 و شهرستان هاي تابعهملی گاز استان شركت 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و 

 شهرستان هاي تابعه

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی 

 تاناس

 شركت آب منطقه اي استان و شهرستان ها

 سازمان جهاد كشاورزي استان همدان

 اداره كل آموزش و پرورش استان همدان

 همدان 7 اداره آموزش و پرورش ناحيه

 همدان 3اداره آموزش و پرورش ناحيه 

 اداره كل گمرك استان همدان

 اداره كل تربيت بدنی استان همدان

اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمی استان 

 و شهرستان هاي تابعه همدان

 اداره كل پزشكی قانونی استان همدان

 سازمان حج و زیارت استان همدان

 مدانسازمان انتقال خون استان ه

 پایگاه انتقال خون شهرستان مالیر

 اداره كل دامپزشكی استان همدان

 اداره كل پشتيبانی امور دام استان همدان

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان

 اداره كل ثبت اسناد و امالك شهرستان 

اداره كل بيمه خدمات درمانی استان 

 همدان

اداره ميراث فرهنگی و گردشگري استان 

 مدانه

 تعویض پالك همدانمركز 

 آموزش و پرورش شهرستان خزل

 

 مور ایثارگران استان همدانبنياد شهيد و ا

 بنياد شهيد و امور ایثارگران شهرستان همدان

 د و امور ایثارگران شهرستان مالیربنياد شهي

 بنياد شهيد و امور ایثارگران تویسركان

 بنياد شهيد و امور ایثارگران شهرستان نهاوند

 بنياد شهيد و امور ایثارگران شهرستان رزن

 ن كبودرآهنگبنياد شهيد و امور ایثارگرا

 بنياد شهيد و امور ایثارگران شهرستان بهار

 موزشی و فرهنگی ایثارمجموعه آ

 اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

 اداره راه و شهرسازي شهرستان اسدآباد

 اداره راه و شهرسازي شهرستان كبودرآهنگ

  اداره راه و شهرسازي شهرستان نهاوند

 پلی كلينيك فارابی همدان

 

 ادارت ، سازمان ها ، ارگان دولتی و خصوصی



 ی همداندانشگاه صنعت

 دانشگاه بوعلی سينا و واحد هاي تابعه

 دانشگاه عمران و توسعه همدان

 دانشگاه علمی و كاربردي استان همدان

 دانشگاه علمی و كاربردي واحد مالیر

 دانشگاه علمی و كاربردي فرهنگ و هنر

دانشگاه علمی و كاربردي بهزیستی و تامين 

 اجتماعی

 دانشگاه علمی و كاربردي هالل احمر

 دانشگاه علمی و كاربردي واحد نهاوند

 اتحادیه تعاونی درودگران استان همدان

 بنيادتعاون زندانيان همدان

 صندوق تعاون كشور شعبه همدان

 اتحادیه تعاون روستایی استان همدان

 اتحادیه تعاون روستایی شهرستان نهاوند

 اداره كل ثبت احوال استان همدان

 اداره ثبت احوال شهرستان همدان

 اداره ثبت احوال شهرستان مالیر

 ثبت احوال شهرستان بهاراداره 

 ثبت احوال شهرستان تویسركاناداره 

 ثبت احوال شهرستان نهاونداداره 

 ثبت احوال شهرستان رزناداره 

 ثبت احوال شهرستان اسدآباداداره 

 ثبت احوال شهرستان كبودر آهنگاداره 

 اداره كل بهزیستی استان همدان

 زیستی شهرستان همداناداره به

 اداره بهزیستی شهرستان مالیر

 اداره بهزیستی شهرستان كبودرآهنگ

 اداره بهزیستی شهرستان اسدآباد

 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مالیر

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تویسركان

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نهاوند

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی كبودرآهنگ

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی رزن

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بهار

 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسدآباد

 اداره منابع طبيعی و آبخيزداري بهار

 اداره منابع طبيعی و آبخيزداري نهاوند

 جراحی الوند همدانكلينيك تخصصی و 

 آزمایشگاه هاتف  دكتر سعيدي

 آزمایشگاه سِنا

 آزمایشگاه جم

 آزمایشگاه كسري

 آزمایشگاه دي

 آزمایشگاه دي

 مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان اسد آباد 

 اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نهاوند

 تویسركان  اداره صنعت معدن و تجارت

 فامنين اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان

 اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان رزن

 تجارت  كبودرآهنگ اداره صنعت معدن و

 اداره صنعت معدن تجارت شهرستان اسد آباد

 اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهار

 اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان مالیر

ابسته به صدا و شركت پيمانكاري ساراتل )و

 سيماي مركز همدان

 رهنگی و اجتماعی همدانمجتمع ف

استان و  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

 كليه ایستگاه هاي تابعه

 دانشگاه پيام نور استان همدان

 دانشگاه پيام نور مركز مالیر

 دانشگاه پيام نور مركز تویسركان

 دانشگاه پيام نور مركز كبودرآهنگ

 دانشگاه پيام نور مركز بهار

 لجيندانشگاه پيام نور مركز ال

 دانشگاه پيام نور مركز اسدآباد

 دانشگاه پيام نور مركز مریوان

 مركز آموزشی و فرهنگی سما همدان

 اي باباخانمركز آموزش عالی فنی و حرفه

 مركز آموزش عالی فنی شهيد مفتح همدان

 آموزشگاه عالی الوند همدان

استان  3اي شماره آموزشگاه فنی و حرفه

 همدان )شهيد جبّاریان(

 همدان استاننون پرورش فكري كا

جتمع آموزشی سما وابسته به دانشگاه آزاد م

 اسالمی واحد همدان

 دبيرستان دخترانه سما همدان

 راهنمائی دخترانه سما همدان

 دبستان دخترانه سما همدان

 دبستان پسرانه سما همدان

 راهنمائی پسرانه سما همدان

 آموزشگاه زبان ميالد

 قائی نهاوندآزمایشگاه پزشكی دكتر آ

 مهدیهمركز تشخيصی و درمانی داراالیتام 

 كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

 همدان 1شهرداري منطقه 

 همدان 3شهرداري منطقه 

 همدان 4شهرداري منطقه 

 و كليه مراكز تابعه شهرداري شهرستان مالیر

 شهرداري شهرستان كبودرآهنگ

 شهرداري شهرستان اللجين

 هاوندشهرداري شهرستان ق

 شهرداري شهرستان دمق

 شهرداري فيروزان

 شهرداري صالح آباد

 شهرداري همدانهاي سازمان پایانه

 هاي استان همدانسازمان همياري شهرداري

 سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان

 سازمان اتوبوسرانی همدان و حومه

 سازمان بهسازي و نوسازي شهر همدان

 داري همدانسازمان حمل، نقل و ترافيك شهر

 سازمان سازمان فضاي سبز شهرداري همدان

 سازمان زیبا سازي شهرداري همدان

 مركز كنترل ترافيك شهرداري همدان

 حوزه علميه معصوميه نهاوند

 حوزه علميه فدك )خواهران(

مدیریت جهادكشاورزي شهرستان 

 كبودرآهنگ

 مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان رزن

 ن نهاوندمدریت جهاد كشاورزي شهرستا

 و شهرستان هاعلميه خواهران حوزه استان 

 هتل آزادي همدان

 هتل آپارتمان خاتم همدان

 االر حافظت

 هتل بزرگ كریم خان زند مالیر

 فست فود دانژه

 فست فود اسپياس

 فست فود و رستوران پدر خوب )همدان(

 فست فود بام سبز

 رستوران سنتی یاران

 فروشگاه سان الیت )لوستر فروشی(

 وشاك اكبريپ

 فروشگاه فرهنگيان

 فروشگاه امروز و فردا

 فروشگاه تعاونی جهاد كشاورزي همدان

 نبيمارستان پایگاه شهيد نوژه همدا

 صنایع ،كارخانجات ، شركت ها و ...



 

 و كليه واحد هاكارخانه سيمان هگمتان 

شركت ایرانسل استان همدان )دفتر مركزي 

 غرب كشور(

 شركت پایا بسپار آریا

 ارخانه نساجی سينا پود همدانك

 شركت ریسندگی همدان نخ

 شركت قطعه سازان رزن 

 شركت چينی نام همدان

 كارخانه فوالد صبا نور همدان

 كارخانجات صنایع فخر همدان 

 كارخانه سيما شيشه همدان 

 شركت آرین الكتریك غرب 

 شركت همكار شيشه غرب

 سد سرابی شهرستان تویسركان

 دانكارخانه احرار هم

 شركت پرسی ایران گاز استان همدان

 شركت پرسی ایران گاز منطقه مالیر

 كارخانه پروفيل همدان )نمونه صنعت(

 كارخانه ماسه شوئی فجر

 كارخانه ماسه سازي رباط

 شركت گل پخش اوُل 

 شركت بتا تجهيز 

 شركت تيلكو صنعت غرب همدان 

 شركت پترونيوار 

 شركت مبتكران اميد صبا

 تی همدانچاپخانه گي

 شركت همكار شيشه غرب

 بهار توليدي سونشركت 

 شركت ساپكار شهرستان بهار

 شركت دومينو

 شركت آسانسور ارم

 شركت آسانسور جهان نما

 شركت آسانسور سازي سپند صنعت غرب

 شركت پخش برتر

 شركت آرین پخش پيشرو

 شركت پخش پدیده پایدار

 شركت كمك رسان ایران

 شركت ارسا گاز

 باختر معدن كار

 شركت ساپكار

 چوب چينتوليدي شركت 

 شركت سرما سازان كوهپایه

 شركت پویان طب

 صنایع غذایی صالحی 

شركت تعاونی توليدي توزیعی كاركنان 

  سيمان هگمتان

 كانون تبليغاتی رسانه مهر

 شركت به پخش همدان

 شركت سهند كاشی

 همدان شركت شير پگاه

 كارخانه فيلتر سركان

 همدان شركت گلرنگ پخش

 كارخانه قند لرستان

 شركت طرح و اندیشه ساز ملت

 شركت تعاونی ذوب فوالد مفيد اسد آباد

 شركت سازه پایدار گنجينه استان همدان

 گروه صنعتی برادران وفایی

 شركت پاك فن بخار

 شركت ریتون كيان پاد

 شركت دامداران

 نشركت جام نماي اطلس همدا

 شركت آسانسور جهان نما

 ان فوالد مجيدشركت هگمت

 كارگاه سيم پيچی )ماناسيان(

 شركت آلومينيوم صنعت بهاران

 شركت آریا كوب الوند 

 شركت صنایع غذایی شكوه آریانا

 شركت فرو سيليس غرب

 كارخانه پنير و خامه مالیر )پالره مالیر(

 شركت ماشين زراعت همدان

 شركت ماشين برزگر همدان

 شركت سهند كاشی همدان

 اي همدانشركت پودر آر

 شركت پخش دارویی جالل آرا

 شركت پخش دارویی ابن سينا

 شركت پخش دارویی گلرنگ

 شركت سالمت پخش هستی

 شركت گنجينه پيشرو جام جم

 سردخانه دولتی نهاوند

 شركت پژواك رایان

 شركت الكترونيك كارت دماوند

 شركت زرین پالست

 وليدي صنعتی سوپر اكشن سيمين پورگروه ت

 نی باليزشركت ساختما

 شركت دایا پخش همدان 

 شركت ره گستر قهاوند

 شركت پخش پارس الوند

 شركت ایران شكالت )چيچك(

 ذوب فلزات سينا شركت

 شركت زرین بتن

 شركت ارمغان هالل همدان

 شركت عمران و مسكن سازان استان همدان

 بيمه نوین نمایندگی حاجی زاده

 شركت پيشرو اندیش

 سردخانه ميالد همدان

 ت سيناب غرب همدانشرك

 انبار هالل احمر استان همدان

 كارخانجات صنعتی شهرستان مالیر

 3473نمایندگی سایپا بيگلري 

 نمایندگی ایران خودرو بيگلري

 نمایندگی ایران خودرو بختياري منش

 نمایندگی ایران خودرو شعبانی

 ن خودرو ميرزایی پارسارانمایندگی ای

 اسدآباد سبزه اينمایندگی ایران خودرو 

هاي لبنی نيكو نام نهاوند كارخانه فرآورده

 )محصوالت همسایه(

 شركت آریا صنعت غرب

 شركت ره آورد

 شركت نازبرگ

 شركت هادي سرام مروارید

 شركت پارس حيات

 شركت ارتباطات زیرساخت

 پخش دینا پارس

 شركت توسعه سهيل اكباتان )تكسا(

 شركت نانو ساختمان پردیس

 همدانشركت كاویان سوله 

 شركت سينا سوله همدان

 شركت فاران شيمی تویسركان

 شركت سياحتی عليصدر همدان

 هتل جهانگردي عليصدر همدان

 كلينيك دید گستر

 مطب دندانپزشكی دكتر شفق

 تكساران پارميسشركت 


