 كسب عنوان صادركننده برتر استان براي هشتمين سال متوالي از سوي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان كرمانشاه
 اخذ تقدیرنامه  2ستاره در سومين جشنواره جایزه تعالي صنعت پتروشيمي در سال . 1931
 دریافت لوح تقدیر حامي كار سالم  2و اخذ رتبه ممتاز در چهارمين دوره جشنواره كشوري كار سالم در سال . 1931
 كسب گواهينامه سطح  9تقدیر سبز در هفتمين دوره جایزه مدیریت سبز ایران در سال . 1931
 كسب عنوان واحد نمونه توليدي استان از سوي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمانشاه طي سال هاي  1983لغایت . 1931
 كسب عنوان صادركننده برتر استان از سوي سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان كرمانشاه طي سال هاي  1983لغایت  1931به صورت هشت
سال متوالي .
 انتخاب به عنوان واحد فعال و برتر در زمينه مدیریت زیست محيطي در روز گراميداشت هواي پاک در استان در سال . 1931
 انتخاب به عنوان واحد برتر صنعتي كشور و استان در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت معدن در سال هاي  1932 ،1988 ،1981و . 1939
 انتقال از “بازار دوم” بورس به “تابلوي فرعي بازار اول” در بورس اوراق بهادار در سال . 1932
 انتقال از “تابلوي فرعي بازار اول” بورس به “تابلوي اصلي بازار اول” بدليل احراز شرایط پذیرش در سال .1939
 كسب عنوان دوم مسابقات علوم قرآني استان در سال . 1939
 اخذ تقدیرنامه براي دومين باز از معاونت امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه به پاس حمایت از بخش
سالمت و خدمات و تالش هاي ارزشمند در امر نظارت بر بهبود شرایط محيط كار و تأمين سالمت شاغيلن .
 كسب عناوین نخست مسابقات قهرماني كارگران استان توسط بانوان و آقایان شاغل در شركت صنایع پتروشيمي كرمانشاه.
 تقدیر از مدیریت شركت به خاطر حمایت بي دریغ از ورزش كارگري استان در سال . 1931
 دریافت لوح تقدیر صنعت سبز در هفدهمين همایش ملي معرفي واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز
 كسب عنوان واحد كيفي نمونه استاني و كشوري از سوي اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي كرمانشاه
 تمدید مجوز كاربرد عالمت استاندارد اجباري براي محصول توليدي كود اوره در راستاي پيادهسازي اهداف كيفيتي ،در سال 1931
 تمدید گواهينامه استاندارد بين المللي  ISO/IEC 13021در سال 1931
 اخذ گواهينامه استاندارد ملي تشویقي محصول آمونياک
 تمدید گواهينامه ثبت كود اوره در موسسه تحقيقات آب و خاک
 تمدید گواهينامه تأیيد صالحيت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد از اداره كل استاندارد وتحقيقات صنعتي
 كسب عنوان مدیر كنترل كيفيت نمونه سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ایران
 كسب عنوان شركت مدیر برتر در احياي فریضه امر به معروف و نهي از منکر در سال . 1931
 تمدید گواهينامه هاي نظام مدیریت یکپارچه( )IMSبراي چهارمين سال متوالي .

