
 آباد یانهآژ آبا
 سیدمحمدعلی حجتی یآقا مدیر عامل:

 8 و 7واحدـ  4طبقهـ  دساختمان فربـ  3کوچه ولیعصرـ  بلوار انصاریـ  رشت
 33762736ـ  33762733: و فاکس تلفن

Email:  abaazhianeh@gmail.com  
Web:  www.abaazhianeh.com 

 آباد 
 فیروزی فرشیدمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه اول ـ  آبادساختمان ـ  444شماره ـ  خیابان بهارانـ  بلوار انصاریـ  رشت
 33768387: فاکس 33763774: تلفن 6واحد 

Email:  abadrasht@gmail.com  
Web:  www.abadco.com 

 اندیش زنگان آباد 
 قاسم محمودیآقای  مدیر عامل:

 47شمارهـ  4 بلوکـ  غربی 43 خیابان کوثرـ  سازان()نیک ولیعصر کویـ  زنجان
 33788626 فاکس: 33788646ـ  36 تلفن:

Email:  sherkat_mohandesi2000@yahoo.com 

Web:  www.abadandish.ir 

 تدبیرشهر  آباد 
 باقری الهاحسانآقای  مدیر عامل:

ـ  2مهر ـ  خیابان سهیلـ  ابتدای بلوار صباـ  قیطریهپشت مترو ـ  شریعتی شمال
 83773268 فاکس: 66637437ـ  62233743 تلفن: 44شماره 

Email:  ashtec1@gmail.com 

Web:  www.ashtec.ir 

  سرزمین فضاآبادگران 
 کزجآقای بهروز محمدیمدیر عامل: 

شماره ـ  مجتمع افراـ  3روبروی شهرداری منطقه ـ  بلوار کاشانیـ  میدان صادقیه
 44334723 :و فاکس تلفن 474واحدطبقه همکف ـ ـ  436

Email:  abadgaran_sarzamin@yahoo.com 

Web:  www.abadgaransarzamin.com 
 آبادگران شرق 

 پوستچی طوسیآقای عباس امین  مدیر عامل:
 33 ـ شماره 47چراغچی ـ  34وکیل آباد  بلوارـ  مشهد

 38284334ـ  38224644: و فاکس لفنت
Email:  abadgaranshargh@gmail.com 

Web:  www.abadgaran-e-shargh.ir 

 آبادگران عصرنو 
 حسین مهردادیآقای  مدیر عامل:

 63شماره ـ  آرش غربی بلوارـ  خیابان فرید افشارـ  دستگردی)ظفر(خیابان 
 66247332 تلفن و فاکس: 66247336 ـ 3 تلفن:

Email:  info@abadgaraneng.com 
 Web:  www.abadgaraneng.com 

 یآباد 
  افشار یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

ـ طبقه  6زنگ ـ  37شماره ـ  سمیاری خیابانـ  صدرپل  باالتر ازـ  شریعتیخیابان 
 66676744فاکس:  66273437ـ  4  تلفن: همکف

Email:  abadi_eng.cons@yahoo.com 

Web:   

 یپو آب 
 خوحمیدرضا زرین یآقا مدیر عامل:

 63اکبری ـ  3صادقیه ـ  33مجیدیه ـ  میثاقبلوار ـ  مشهد
 33647484فاکس:  33647487 تلفن:

Email:  abpooy@yahoo.com  
Web:  www.abpooy.com 

 بنا پویش آب 
 زاده عطوفیعلیرضا داللمدیر عامل: آقای 

 2 واحدـ  طبقه سومـ  )بانک سپه( نوینساختمانـ  خیابان آمادگاهـ  اصفهان
 36634386فاکس:  36634387ـ  84تلفن: 

Email:  info@abpouyesh.com  
Web:  www.abpouyesh.com 

 آب خاک تهران 
 محمدصادق سرزعیمآقای  مدیر عامل:

 مجتمع آب خاکـ  28شماره ـ  اردالن دومـ  بلوار امام رضاـ  میدان آزادگانـ  کرج
 36373277 فاکس: 36377647 تلفن:

Email: info@ab-khak.ir  
Web:  www.ab-khak.ir 

 آب خاک كاوش 
 م حالوت شغل عصریرح یآقا مدیر عامل:

 48واحدـ  ساختمان سیناـ  نبش شقایقـ  خیابان گلستانـ  جهانشهرـ  کرج
 34477337فاکس:  34477334ـ  3  تلفن:

Email:  akkavosh@yahoo.com 

Web:   

 آبخوان 
 نیما جعفری یآقا مدیر عامل:

 78شماره ـ  غربی صدوقیابان یخـ  یابان جمالزاده شمالیخ

 22368233 فاکس:       22347883و   22433376ـ  3 تلفن:

Email:  info@abkhan-co.com  

Web:  www.abkhan-co.com 

 فراز آبدان 
 داراب رئیسی گهروئی یآقا مدیر عامل:

 38شماره ـ  3پردیس ابان یخـ  خیابان سازمان آبـ  یشهرک ژاندارمر
 44663733 فاکس: 44674377 تلفن:

Email:  abdanfaraz@yahoo.com  

Web:  www.abdanfaraz.net 

 آبران 
  یخبوشان یربوب یعل یآقا مدیرعامل:

 47 شمارهـ  یانفکش خیابانـ  شمالی شیخ بهاییخیابان خیابان مالصدرا ـ 
 88747374 فاکس: 88727444ـ  3 تلفن:

Email:  tehran@abrance.com 

Web:  www.abrance.com 

 راه آبادی آب 
  مرتضی همتیآقای  مدیر عامل:

 64 واحدـ  2 طبقهـ  23شماره ـ  بین ابوذر و مهرانـ  بلوار کاشانیـ  صادقیه
 44786436 فاکس:                        44783237: تلفن

Email:  abrah_abadi@yahoo.com  
Web:   

 آ

 جامعه مهندسان مشاور ایران  ایعضاسامی ا
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 آبراه اندیشان زاگرس 
  فرداد عامریالهمدیر عامل: آقای 

 43شماره ـ  462کوچه ـ  متری گلشن 42خیابان ـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه
 38334272فاکس:  38383727ـ  38383777: تلفن

Email:  abrah_andishan@yahoo.com  
Web:   

 ریگستر تدب آبراه 
 ن کالنتر یالددعالءیسآقای : رعاملیمد
 کیواحد  ـ  37شماره ـ  دستگردی)ظفر(ابان یخـ  یعتیابان شریخ

 66373346فاکس:  66373377ـ  47 تلفن:

Email:  info@abrahgostar.com  

Web:  www.abrahgostar.com 

 آبرفت 
 یعباس دستمالچ یآقا مدیر عامل:

 373 واحدـ  33شماره ـ  متری سعادت آباد 64بلوار 

 66722444ـ  66323444 تلفن و فاکس:
Email:  abroft@yahoo.com  
Web:  www.abroft.ir 

 آبساران 
 یلیدطاهر اسماعیس  یآقامدیر عامل:

 347شماره ـ  میدان اسدآبادی تر از پایینـ  آباد()یوسف اسدآبادیخیابان 

 88644383فاکس:  88644384 تلفن:

Email:  info@absaran-co.ir  
Web:  www.absaran-co.ir 

 آبسار فارس 
 پورینباهلل ضیف یآقا مدیر عامل:

    78شماره ـ  46کوچه ـ  باغ حوضخیابان ـ  زرهیبلوار ـ  شیراز
 38376372فاکس:  38374343ـ  38673476ـ  38673474تلفن: 

Email:  absarfars_eng@yahoo.com  

Web:  www.absarfars.com 

 سو آب 
 سیدمجتبی رضوی نبوی یآقا مدیر عامل:

 86شماره ـ  64خیابان ـ  جهان آراخیابان ـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(

 88233248 فاکس: 88747273ـ  88747364ـ  88747873 تلفن:

Email:  absoufirm@yahoo.com 

Web:  www.absou-ce.com 

 عمران پردیسان آب 
  ابوالفضل معصومیآقای  مدیر عامل:

 سوم طبقهـ   34 شمارهـ  منصور خیابانـ  ابتدای خیابان مطهریـ  خیابان ولیعصر
 88743632 فاکس:                   88747743 تلفن:

Email:  pardisancompany@gmail.com  
Web:   

 آبفن 
 اغیااحمد قزل یآقا مدیر عامل:
 63شماره ـ  کوچه مهاجرـ  یشمال یابان سهروردیخ یابتداـ  سیدخندان

 88344833فاکس:  88344847و  88362373ـ  3 تلفن:
Email:  info@abfan.ir  
Web:  www.abfan.ir 

 آبکاوش سرزمین 
 منصور نوعی یآقا مدیر عامل:

 62شماره ـ  خیابان اقبالـ  رشادتابان یخـ  سرو شرقیـ  میدان کاجـ  آباد سعادت
 66778323 فاکس: 66463784ـ  62724634ـ  62724643 تلفن:

Email:  abkavosh@yahoo.com   
Web:  www.abkavosh.com 

 آب كرخه  
 کریم منابیآقای   مدیر عامل:

 7شماره ـ  آهنمیدان راه  ـ  اهواز
 33327327 فاکس: 33322446ـ  3 تلفن:

Email:  info@karkheh.com  
Web:  www.abkarkheh.ir 

 ریآبگ 
 فردین جعفرزاده یآقا مدیر عامل:

 44شمارهـ  شرقی نهم آسمانـ  ها آسمانمتری67ـ خیابان فرحزادیـ  آباد سعادت
 66332443فاکس:  66782343ـ  66787434ـ  66787472تلفن: 

Email:  abgeer.co54@yahoo.com  

Web:  www.abgeer.com 

 رویآب ن 
 ین جاللیحس یآقا مدیر عامل:

  48شماره ـ  نکیس خیابانـ  یابان بهشتیتر از خ نییپاـ  شمالی یابان سهروردیخ
 88733343 فاکس:       88743743ـ  42 و 88734733 ـ 4 تلفن:

Email:  info@abniru.com 
 Web:  www.abniru.com 

 آب و توسعه پایدار 
 آقای یوسف سلیمانی مدیر عامل:

 47 شمارهـ  3 بهار کوچهـ  بخشایش ریاضیخیابانـ  غربی سرو بلوارـ  آباد سعادت
 66328843 فاکس: 66724447ـ  66772374ـ  66773334 تلفن:

Email:  paydar_24@yahoo.com 

Web:   www.abtop.ir 

  آب و خاک دلتا 
 حاجیکالیی ییرزایغالمرضا م یآقا مدیر عامل:

  طبقه دومـ  ساختمان سیناـ  خیابان مازیارـ  ساری
 33347437 فاکس:  33343373ـ  33344837 تلفن:

Email:  moshaver.delta@yahoo.com 
Web:  www.deltairan.com 

 ورزان آب 
 سیخوشنو باسدعیس یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  بست چهارم بنـ  شیخ بهائی جنوبیـ  خیابان مالصدرا
 88733763ـ  88274767 تلفن و فاکس:

Email:  info@abvarzan.ir 

Web:  www.abvarzan.ir 

  و محیط خاورمیانهآب 
 مسعود نصیریآقای  مدیر عامل:

 43 واحدطبقه چهارم ـ ـ  43شماره ـ  خیابان شیخ بهایی جنوبی
 88244337 فاکس:   88274347 ـ 44 تلفن:

Email:  info@mewe-ir.com 

Web:  www.mewe-ir.com 
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 آتاوا 
 جهانگیر اصغری نائینی یآقا مدیر عامل:

 هشتم طبقه ـ 74 شمارهـ  شرقی سرو خیابانـ  میدان کاجـ  آباد سعادت
 66323447فاکس:  33472663 تلفن:

Email:  info@atava.net 

Web:  www.atava-eng.com 

 آتك 
 محمدفرشاد کاوه پیشه یآقا مدیر عامل:

 ساختمان آتکـ  4شماره ـ  خیابان هشتمـ  گاندی خیابان

 88273287 فاکس:  88273276ـ  3 تلفن:
Email:  info@atec-ir.com 

Web:  www.atec-ir.com 

 شهری آت 
 ونس جوادزادهی یآقا مدیر عامل:

 همکفطبقه ـ  4شماره ـ  خیابان مهیارـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 66763473 فاکس:                         66763474ـ  4 تلفن:
Email:  atishahr@hotmail.com 

Web:   

 طیسازان محه یآت 
 خسمخی یمیحسن ابراه یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  47 شمارهـ  ساختمان مهندسینـ  مادرمیدان ـ  معلم خیابانـ  رشت
 33376432 فاکس:و  تلفن 33372373تلفن: 

Email:  asm.3000@yahoo.com 

Web:   

 آداک پویا طرح توس 
 باغدار محسن خجستهآقای  مدیرعامل:

 24شماره ـ  27نبش فکوری ـ  بلوار فکوریـ  مشهد
 38724423فاکس:  38787637: تلفن

Email:  officeadak@yahoo.com 

Web:  www.adakgroup.com 

 آذر پریساب غرب 
  یعقوب همتیآقای  مدیرعامل:

 67شماره ـ  کوچه هشتم )رنجبر(ـ  خیابان کاشانیـ  ارومیه

 36666343 فاکس: 36643478ـ  3  تلفن:

Email:  azarparisab@yahoo.com 

Web:   

 آذرثقال 
 میرشجاعت حاتمی سیدبگلوآقای  مدیر عامل:

ـ  3شماره ـ  ساختمان پنجم جنوبیـ  اول خیابان باکریـ  میدان جانبازانـ  اردبیل
 33348634 س:فاک 33343423 تلفن: طبقه سوم

Email:  azar_segal@yahoo.com 

Web:   

 آراستان 
 محمدجعفر کرباسچیآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  4777شماره ـ  خواه بست حقیقتبنـ  باالتر از پل رومیـ  شریعتیخیابان 
 66237644: فاکس 66237647تلفن:      7واحد ـ  دوم

Email:  info@arastan.ir 

Web:  www.arastan.ir 

 رانیا یمیاقل یگروه پژوهش معمار ـ آران 
 رکیبابک ز یآقا مدیر عامل:

     6واحدـ  64شماره ـ  3داد ـ  دادابان یخـ  باالتر از بزرگراه صدرـ  یعتیابان شریخ
 66636333فاکس:          66674672و  66277373ـ  2 تلفن:

Email:  info@aran-consult.co 

Web:  www.aran-consult.co 

 )آران نقش آرا )آناكو 
 آقای ارشد محدودی مدیر عامل:

 47شماره ـ  متری گلستان48ـ  خیابان باخترـ  عصر جنوبیولیـ  تبریز
 33643287 فاکس: 33643286ـ  4 تلفن:

Email:  anaco5811@gmail.com 

Web:  www.anaco.ir 

 آرپه 
 ینورتورج خواجه یآقا مدیر عامل:

 48شماره ـ  ابان دوازدهمیخـ  ابان پاکستانیخـ  یابان بهشتیخ

 88737634فاکس:  88733677ـ  88733333 تلفن:

Email:  arpe_ir@yahoo.com 

Web:   

 نیآرتاب 
 ن  یبکیمحمد ن یآقا مدیرعامل:

 طبقه اولـ  36شماره ـ  یداربنبش ـ  فیاضی)فرشته(ابان یخـ  الهیه

 66732733فاکس:         66732737ـ  66747332 تلفن:

Email:  artabin@artabin.com 

Web:  www.artabin.com 

 آرتك و همکاران 
 موسی مرادیانی یآقا مدیر عامل:

 34شماره ـ  دوست ابان حجتیخـ  (سهیل)ینادر ابانیخـ  کشاورزبلوار 
 88338373 فاکس: 88323887 ـ 88323487 تلفن:

Email:  artec_cp@yahoo.com 

Web:  www.artec-eng.com 

 آرتیمان 
 نادر روزرخمدیر عامل: آقای 

 63ـ واحد  33مریم شرقی ـ شماره ـ  الهیه
 62633334 فاکس: 66747277تلفن: 

Email:  info@artiman-co.com 

Web:  www.artiman-co.com 

 آرسس پل پارس 
 ثابتسعید کریمی مدیر عامل: آقای 
 8 واحدـ  4طبقه ـ  4شماره ـ  خیابان دومـ  سرافرازخیابان ـ  خیابان بهشتی

 88737647فاکس:  88734434و  88347332ـ  7 لفن:ت

Email: info@arcespol.com  

Web:  www.arcespol.com 

 پارسیان سازه آرسیس 
 محسن صانعیمدیر عامل: آقای 
طبقه ـ  68 شمارهـ  کوچه شریفـ  قبل از خیابان آپاداناـ  شمالیخیابان سهروردی

 88473477فاکس:        88473783ـ  88473764تلفن:       چهارم جنوبی

Email: arsisps@gmail.com  

Web: www.arsisps.com 
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 کایآرس 
 ورسیدمهدی بخت یآقا مدیر عامل:

ـ  44 شمارهـ  غربی نبش گلزارـ  خیابان اسالمیـ  چهارراه گیالنـ  پاسداران
 88376747 فاکس: 88346433تلفن:   4طبقه

Email:  rcca.civil@gmail.com 

Web: www.rcca.co  

 آرشن 
 یز آرامیکامب یآقا مدیر عامل:

     47شماره ـ  مسو و ستیبکوچه ـ  آرا هانجابان یخـ  آباد()یوسفاسدآبادی ابانیخ
 88237322 فاکس: 88776434ـ  88776283ـ  88767473 تلفن:

Email:  info@archen-co.com 

Web:  www.archen-co.com 

 آركاندید 
  منشکورش بزرگ آقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  2واحد ـ  3شماره پایین تر از خدامی ـ بن بست نسترن ـ ـ  سئولخیابان 
 88643447ـ  88723476 :و فاکس تلفن سوم

Email:  info@arcandid.com 

Web:  www.arcandid.com 

 آرمانشهر 
 سیروس حدیدی یآقا مدیر عامل:

کوچه سوم نبش  ـ  قدس بلوارـ  تن خیابان پنجـ  جنگل سردارابان یخانتهای 
 44826434فاکس:  44864748: تلفن 64شماره ـ  شرقی

Email:  armanshahr.moshaver@gmail.com 

Web:  www.armanshahr.ir 

 آرا  آرمه 
 یرسول احمد یآقا مدیر عامل:

 3 و  8 واحدـ  847شماره ـ  راه سرسبز باالتر از چهارـ  خیابان آیتـ  نارمک
  77432348ـ  77436336ـ  77434443 ـ 77436446  تلفن و فاکس:

Email:  arme_ara@yahoo.com 

Web:  www.armeara.com 

 آرمه طرح اسپیدان 
  بهناز شاهمرادی خانم مدیر عامل:

ـ  پردیس مجتمع اداریـ  کوی امام صادق نبشـ  جریب هزار خیابانـ  اصفهان
 32733336 فاکس:تلفن و       32732484 تلفن:           6واحدـ  3ورودی

Email:   armetarh@gmail.com 

Web:      

 آرون جوش صنعت 
 صفتمجید نیکآقای  مدیر عامل:
 36 شمارهـ  مرکزیخیابان سازمان برنامه ـ  غرب بلوار فردوسـ  صادقیهفلکه دوم 

 44476333 فاکس:  44438737ـ  8 تلفن:      3 واحد ـ

Email:   aron_joosh@yahoo.com 

Web:  www.aronjs.com 

 آروین بنا 
 مصلح خرمی بهرامآقای  مدیر عامل:

طبقه فوقانی فروشگاه رنگ ـ  مسکنروبروی بانک ـ  الک میدان حمزهـ  بابل
 36336344 فاکس:          36332364ـ  6 تلفن: سفیدگر

Email:   arvinbana@yahoo.com 

Web:  www.arvinbana.com 

 ن خاک یآرو 
 یعطااله نعمان یآقا مدیر عامل:

 463ـ شماره  نیفرورد 46و  یفردوس ابانیخ نیـ ب یدیسع ابانیخـ  دزفول
 46674342ـ  46637336ـ  46637334تلفن و فاکس:  

Email:  info@arvinkhak.com 

Web:  www.arvinkhak.com 

  طرح سپاهانآروین  
 کرباسی زاده بهروزمدیر عامل: آقای 

ـ  43شماره ـ  میدان ونک ـ خیابان مالصدرا ـ خیابان شاد ـ بن بست باغسرا
  3واحد
 83773337فاکس:  88873363 تلفن: 

Email:  arvintarh@yahoo.com 

Web:  www.arvintarh.com 

 شرو قرنیا پیآر 
 سهراب ضیایی یآقا مدیر عامل:

 شکرآبیکوچه نبش ـ  زاده ابان امامیخـ  (دولتکالهدوز) چهارراهـ  یعتیابان شریخ
 66774324فاکس:        66244777 تلفن:       476شماره 

Email:  info@ariaoil.com 

Web:  www.ariaoil.com 

 ن بنایآر 
 یخسرو مجذوب زنجان یآقا مدیر عامل:

 7واحدـ  436 شمارهـ  مطهری راه چهار جنوب شرقیـ  دریا بلوارـ  نبزرگراه چمرا
 88323386فاکس:      88323384تلفن: 

Email:  arian.bana.co@gmail.com 

Web:  www.arianbana.org 

 بوم آزاد 
 یورز ن سالحیالد نجم یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  48 و 42ن بین خیاباـ  بیستون خیابانـ  (آبادیوسفخیابان اسدآبادی)
 88334483 فاکس: 88772246ـ  88762788 تلفن:    3واحد ـ  3 طبقه ـ 

Email:  azadboom@yahoo.com 

Web:   

 آزمایشگاه فنی و مکانیك خاک بیستون 
 نورالدین زارعیآقای  عامل:مدیر 

 772شماره ـ  متری جنوبی48ـ  ششمایستگاه ـ  6فرهنگیان فاز ـ  کرمانشاه

 34642832فاکس:            34668747ـ  44 تلفن:
Email:  bistoongeo@gmail.com 

Web:   

 ش همکارانیآزما 
 آقای سیدرضا آزمایش مدیرعامل:
   33 شمارهـ  ماگنولیا کوچهـ  خیابان مطهری نرسیده بهـ  قائم مقام فراهانیخیابان 
  88376364 فاکس: 88373424ـ  88833333 تلفن: 3واحد

Email:  info@a4group.org 

Web:  www.a4group.org 

 آزمون پاالر زاگرس
 امین رضا الفتی یآقا مدیر عامل:
ـ طبقه  44چه بان ـ کوچه عباسی ـ شماره غکسری ـ بلوار باخیابان کرمانشاه ـ 

 37647673 ـ 37677367 :و فاکس تلفن همکف

Email:  azmoon.zagros@gmail.com 
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Web:   

 پی آزمون خاک 
 مدیر عامل: آقای مصطفی اصغربیک

شماره ـ  4خیابان والفجر ـ بن بست والفجر ـ  ایثارگرانخیابان  ـ جنت آباد جنوبی
 44487832ـ  44784277: و فاکس تلفن ـ طبقه همکف 44

Email:  azmonkhak@yahoo.com 

Web:   

 شهر آژند 
  سیروس مهراندیشآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  44شماره ـ  هشتم(ساوجی نیا)کوچه ـ  خیابان پاکستانـ  خیابان بهشتی
 88334478 فاکس:       88737678و  88336373ـ  44 تلفن: اول

Email:  azhandshahr@yahoo.com 
Web:   

 شهر د طرحآسا 
 یحقان امکیسمدیر عامل: آقای 

 ـ طبقه اول 444شماره ـ نبش خیابان صائب تبریزی ـ  معلمکرمان ـ بلوار 
 36434337فاکس:  36466448: تلفن

Email:  asadtarheshahr@gmail.com 

Web:   

 آب آسارا 
 یمیمحمدطاهر رح یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  (ی)صادقدهم خیابانـ  یشمال )امیرآباد(ابان کارگریخ
 88237333فاکس:  88234346ـ  88234334 تلفن:

Email:  info@asarab.com 

Web:  www.asarab.com 

 آسو شهر میدیا 
 اردالن حسینیمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه اول ـ  343 شمارهپایین تر از میدان جمهوری ـ ـ  بزرگراه نواب صفوی
 6واحد

 22333687فاکس:  22378777لفن: ت

Email:  info@asoshahr.com 

Web:  www.asoshar.com 

 آسه صنعت 
 یانیآشت یزیچنگ یعل یآقا مدیر عامل:

ـ  (66)طاهری خیاباننبش ـ  غربی یابان قندیخـ  یشمالیسهروردخیابان 
 88733324 فاکس: 88723343ـ  88737734 تلفن: 4شماره

Email:  info@asehsanat.com 

Web:  www.asehsanat.com 

 آشناب 
 عدلی آقای شهریار احمدی مدیر عامل:

 334شماره ـ  جنب خیابان گلبادـ  خیابان آزادیـ  تبریز
 33334362فاکس:   33378443 تلفن:

Email:  info@ashenab.com 

Web:  www.ashenab.com 

 آگور آژند 
  هدخانم الدن خدادامدیر عامل: 

 3زنگ ـ  2شماره ـ  بن بست هالهـ  خیابان علویـ  بلوار اندرزگوـ  شمالی کامرانیه
 66278234تلفن و فاکس:  66278233تلفن: 

Email:  agore.co@gmail.com 

Web:  www.agore.co 

 آماتیس رابین 
 نیپورخادم نم نیمدیر عامل: آقای حس

 4 واحدـ  24شماره ـ  نیمی ابن ابانیخـ  شمالی یسهرورد ابانیخ
 88372246فاکس:  88372278ـ  47تلفن: 

Email:  info@amara.ir 

Web:  www.amara.ir 

 آمایش سرزمین دیرین 
 رضا بهبهانیمدیر عامل: آقای 

ـ  نبش بن بست یاسمنـ  443انتهای خیابان ـ  بلوار ارمـ  مهرشهرـ  کرج
 33443342فاکس:   33473433: تلفن  4واحدـ  3/436شماره ـ  ساختمان عقیق

Email:  rezabehbehani@yahoo.com  
Web:   

 آمود 
 نیاسعید سادات یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  2شماره ـ  دوم کوچهـ  یابان عربعلیخـ  ابان خرمشهریخ
 88732632فاکس:       88343447ـ  3 تلفن:

Email:  info@amood.com 

Web:  www.amood.com 

 راه آمود 
 اسماعیل مداحیمدیر عامل : آقای 

 47شماره ـ  بیست و نهمخیابان ـ  زاگرسخیابان ـ  میدان آرژانتین

 88246643فاکس:  88246427: تلفن

Email:  info@amoodrah.com 

Web:  www.amoodrah.com 

 آورث 
 یمختار زیپرو یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  6نبش فجرـ  خیابان هفدهمـ  مقدم خیابان فرشیـ  خیابان کارگرشمالی
 88233343 فاکس:      88233332ـ  7 تلفن:      یکواحد ـ  طبقه اولـ  42

Email:  avers_co@yahoo.com 

Web:  www.avers_co.com 

 آوكان 
 یدکاظم طاهریس یآقا مدیر عامل:

 طبقه اولـ  2شماره  بست چمن ـباالتر از پارک ساعی ـ بن ـ  ولیعصرخیابان 
 88876772فاکس:  88676244: لفنت

Email:  avkan.con.eng@gmail.com 

Web:   

 نیآوند برز 
 ن خدابندهیق افشیتوف یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  46شمارهـ  وشیابان داریخـ  یشه و سهروردین اندیبـ  خیابان بهشتی
 88477374فاکس:           88436333 تلفن:       3واحد ـ  سوم

Email:  info@ab-ce.com 

Web:  www.ab-ce.com 

 آوند طرح 
 مدیر عامل: آقای محسن حاج سیدجوادی

 4ـ طبقه اول ـ واحد  47پور ـ شماره  خیابان ولیعصر ـ خیابان عباس
 88734448 فاکس:            88887768ـ  3تلفن: 
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Email:  avandtarh_co@yahoo.com 

Web:   

 و اندیشه آوند طرح 
 علی نادران یآقا مدیر عامل:

ـ  نقلی اصفهانیخیابان بین فلکه دوم و سوم تهرانپارس ـ ـ  حجر بن عدیخیابان 
 77874688 فاکس: 77874687 تلفن: 4واحد ـ  23شماره 

Email:  info@aavand.com 

Web:  www.aavand.com 

 سازه آونگ 
 جواد جعفریمحمدسید یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  طبقه سومـ  862 شمارهـ  هویزه خیابان نبشـ  شریعتیابانیخ
 62444777ـ  62446363ـ  62443736  تلفن و فاکس:

Email:  avangsaze@gmail.com 

Web:   

 ژه مهریآو 
 پوررازید شیمج یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  مسجد بست بنـ  خیابان رفیعیـ  )نیاوران(باهنر خیابان
 66873344فاکس:  66836336ـ  66632778 تلفن:

Email:  email@avijehmehr.com 

Web:  www.avijehmehr.com 
 آهون 

 راوری یدعماد مرتضویس یآقا مدیر عامل:
 6طبقه ـ  4 شمارهـ  کوچه امینیـ  باالتراز پارک ساعیـ  خیابان ولیعصر

 88887373 فاکس:       88733384 تلفن:

Email:  ahoon@ahoon.net 

Web:  www.ahoon.net 

 طرح و برنامه انایریآ 
 الدینخانم مریم غیاثمدیر عامل: 

شماره ـ  و چهارراه مسجد یعالمه جنوب ابانیخ نبیپل مدیریت ـ ـ  آباد سعادت
فاکس:    88327843 و 88287427 ـ 4 تلفن:    4 واحدـ  6طبقه ـ  63

88327373 
Email:  irianaco@gmail.com 

Web:  www. irianaco.com 

 آیسان دیسمان 
 کیوان رامینمدیر عامل: آقای 

واحد  - 3طبقه کرمانشاه ـ خیابان سعدی ـ چهار راه دانشسرا ـ مجتمع بوستان ـ 
 37638433تلفن و فاکس:  47

Email:   

Web:   

 گانیآ 
 یمیرکریدمسعود میس یآقا مدیر عامل:
 4 واحدـ  4شماره ـ  کوچه ارم نبشـ  بعداز تقاطع کار و تجارتـ  خیابان ونک

 88438733ـ  88438774ـ  88438437 تلفن و فاکس:
Email:  info@aigan.ir 

Web:  www.aigan.ir 

 آیین تدبیر 
  رضا شهیدیآقای  مدیر عامل:

 روبروی بیمارستان محب یاسـ  اللهی شمالی نجاتخیابان ـ  زند کریمخانخیابان 
  88838667 فاکس: 88838344ـ  46تلفن: طبقه پنجمـ  646شماره ـ 

Email:  ayeentadbir@yahoo.com 

Web:  www.ayeentadbir.com 

  طراحان البرزابنیه 
 چیکلکامیرحسین شجاعی آقای  مدیر عامل:

 4شماره ـ  کوچه همدانـ  کارگر شمالیخیابان 
 22347444 س:فاک 22348284ـ  22434833و  22464726ـ  3 تلفن:

Email:  info@ata-eng.com 

Web:  www.ata-eng.com 

 شینواند هیابن 
 ییل رضایاسماع یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  سیزدهمکوچه ـ  فالمک شمالیخیابان ـ  غربشهرک 
 43236777 اکس:ن و فتلف

Email:  info@abn-co.com 

Web:  www.abn-co.com 

  راهاتحاد 
 جواهری جواد زرگرآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  کوچه حسینیـ  بلوار عدل جنوبیـ  میدان عدلـ  پونک
 42748442فاکس:  42743724تلفن: 

Email:  ettehadrah@gmail.com 

Web:  www.ettehadrah.ir 

 اتفاق طرح و تدبیر 
 آقای اردشیر نمیرانیانمدیر عامل: 

 6ـ طبقه  4شماره ـ  بست خیامبن ـ  باالتر از پل سیدخندانـ  خیابان شریعتی
 66823726فاکس:  66872773: تلفن

Email:  tarho.tadbir@yahoo.com 

Web:   

 كارخانجات شیمیایی و نصب كارا تجهیز طرح)اكشن(احداث 
 سروش بیضائیآقای  مدیر عامل:
 طبقه چهارمـ  63شماره ـ  خیابان ششمـ  مقام فراهانی خیابان قائم

 88373364 :و فاکس تلفن 88734823: تلفن
Email:  info@akshenco.ir 

Web:  www.akshenco.ir 

 ریاخ 
 یمحمد محمود یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  4/4شماره ـ  خیابان یخچال ـ خیابان یاسمن ـ بن بست کاج
 66266438: و فاکس تلفن

Email:  akhirco@gmail.com 

Web:  instagram.com/akhirco 

 ادواره 
 گومحمود تسبیحآقای   مدیر عامل:

 44واحد ـ  3شماره ـ  نرسیده به شریعتیـ  انتهای خیابان مطهری
 88447487فاکس:  88437334ـ  6 تلفن:

Email:  advareh@advareh.com 

Web:  www.advareh.com 

 ارتاز 
 انیر نظریرایژ یآقا مدیر عامل:

 ا
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 طبقه همکفـ  3شماره ـ  کوچه دومـ  خیابان عشقیارـ  خیابان خرمشهر
 88334423 فاکس:            88736747ـ  88736277 تلفن:

Email:  artaz@ymail.com 

Web:   

 آسیا ارجان نقشه 
 فیروز غالمیآقای  مدیر عامل:

 مجتمع ـ  جنب پارکینگ کارونـ  خیابان موسویـ  خیابان سلمان فارسیـ  اهواز
 36334447 فاکس:       36334442 تلفن:    43واحدـ  طبقه ششمـ  االنبیاخاتم

Email:  arjan_naghsheh@yahoo.com 

Web:  www.arjanmapasia.blogfa.com 

 اردام 
 یعباس طاهر یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  بست سومبنـ  یرودیابان شیخـ  جنوبی ابان مفتحیخـ  تیرهفتمیدان 
 88372347 فاکس: 88372477 ـ 88372444 تلفن: 6طبقهـ 

Email:  info@ardamco.com 

Web:  www.ardamco.com 

 َغربسازه رشا 
 پورمحمد رحیمآقای  مدیر عامل:

ـ  مجتمع اداری تجاریـ  معراجخیابان ـ  شهرک پردیسـ  توحیدلوار بـ  سنندج
 33346773فاکس:     33346474ـ  33343748 تلفن:    43شماره ـ  طبقه اول

Email:  co_asg1@yahoo.com 

Web:   

 اركان رهاب 
 پوراصغر یزدانیآقای  مدیر عامل:

 373شماره ـ  متری چهارم 8کوچه ـ شمالی  راه اول چهارـ  کوچمشکیـ  زنجان
 33444288 فاکس: 33433383ـ  33433337 تلفن:

Email:  arkanrahab@yahoo.com 

Web:  www.arkanrahab.ir 

 اركان طرح 
 یزاده خراسانینعلیمحمدرضا حس یآقا مدیرعامل:

 6واحد ـ  42شماره ـ  ششم یکوـ  یابان عربعلیخـ  ابان خرمشهریخ
 88734776 تلفن و فاکس:

Email:  arkantarhconsultants@yahoo.com 

Web:   

 نقش معماری اركان 
 عنایت اله طالبیمدیرعامل: آقای 

 7ـ واحد  432ـ شماره بلوار میرداماد ـ جنب بانک مرکزی 
 66634238فاکس:  66622672: تلفن

Email:  arkannaghsh@yahoo.com 

Web:  www.arkannaghsh.com 

 ارگ بم كرمان 
 ینیقیار یشهر یآقا مدیر عامل:

 تجاریمجتمع بلوار صارمی ـ خیابان محقق سعید ـ ـ  6 فاز ـ  شهرک اکباتان
 فاکس: 44224227ـ  24 لفن:ت   677 واحدـ  طبقه دومـ  ی جنوبیلهاگ

44244346 

Email:  bamcitadel@yahoo.com 

Web:  www.bamcitadel.ir 

 البرز انهیارگ و آش 

 عبدالحسین درویشمدیر عامل: آقای 
 674واحد ـ  ساختمان سپهرـ  طالقانی جنوبیـ  کرج

 36736237فاکس:  36744343 لفن:ت

Email:  arshinia@yahoo.com 

Web:   

 اساس راه 
 یمیغالمرضا بهرام رح یآقا مدیر عامل:

 6شماره ـ  42 کوهسنگیخیابان ـ  مشهد

 38434647 فاکس: 38447348 ـ 3 تلفن:
Email:  asasrah@yahoo.com 

Web:   

 اطلس تهران 
 شاملو  یگدلیمحمدرضا ب یآقا مدیر عامل:

ـ  3طبقهـ  338شماره ـ  47ساختمانـ  بین بزرگمهر و انقالبـ  فلسطینابان یخ
 22334687ـ  22333373ـ 22334774 :و فاکس تلفن 46واحد

Email:  atlastehran@yahoo.com 

Web:   

 یافق گستر سازندگ 
 مدیر عامل: خانم فتانه دانشمند مالیری

 46واحد ـ  طبقه سومـ  68شماره ـ  خیابان دومـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(
 88387444فاکس:  88384673ـ  4تلفن: 

Email:  info@ogsco.com 

Web:  www.ogsco.com 
 فارس البرز  

  یریششم اصغرعلی یآقا مدیر عامل:

ساختمان البرز ـ  رودکی46کوچه  ـ ساحلی شرقیابان یخمحله فردوسی ـ ـ  رازیش
 36343438: کساف 36343662: تلفن  ـ طبقه همکف

Email:  info@alborzconsult.com 

Web:  www.alborzconsult.com 

 الزام 
 اسمعیل هوشیارفرد یآقا مدیر عامل:

 چهارمطبقه ـ  6 شمارهـ  32 کوچهـ  ک ساعیباالتر از پارـ  ولیعصر خیابان
 88883443فاکس:  88877683ـ  88877687: تلفن

Email:  elzam.eng@gmail.com 

Web:  www.elzam.ir 

 اندازیار طرح پارسوا 
 افشین گنجیآقای مدیر عامل: 

 47شماره ـ  بهشت یککوچه ـ  مبارک آبادـ  سنندج
 33324363 :و فاکس تلفن

Email:  info@atparswa.com 

Web:  www.atparswa.com 

 انجام طرح تدبیر 
 جهانگیر انصاری مهاآبادیآقای  مدیر عامل:

 3واحد ـ  44شماره ـ  کوچه کوروشـ  خیابان قباـ  شریعتیخیابان 

 66834833فاکس:  66834384ـ  6 تلفن:
Email:  anjam_tarh_tadbir@yahoo.com 

Web:   

 شکاریاند 
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 انیمحمدرضا صفو یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  یام غرب یابان سیخـ  آبادسعادت

 88237433 فاکس:       88287364ـ  88237468 تلفن:

Email:  info@andishkar.com 

Web:  www.andishkar.com 

 اندیشگران سپهرآرا 
  علی پورتحویلداریآقای  مدیر عامل:

 طبقه سومـ  422 شمارهـ  )آپادانا(خیابان خرمشهر
 88737876 تلفن و فاکس: 88737873تلفن: 

Email:  info@andishgaran.com 

Web:  www.andishgaran.com 

 هیشه توان تهویاند 
 یملکم یهنر یآقا مدیر عامل:

           3 واحدـ  ساختمان سپیدارـ  48 شمارهـ  فر سیوخیابان کاوـ  خیابان بهشتی
 88333784فاکس:  88738232ـ  88733437 تلفن:

Email: att@anttco.com 

Web:  www.anttco.com 

 سازان توسعه باخترشهیاند 
 رضا فرهمند  یآقا مدیر عامل:

 8 واحدـ طبقه اول ـ  43/3 شمارهـ  یاستاندار یروبروـ  ینیابان امیخـ  هیاروم
 36643438فاکس:  36634837ـ  36633373ـ  36644734  تلفن:

Email:  astb6261.co@gmail.com 

Web:   

 سازان صنعتی پارساندیشه 
 محمدحسن سلطانیآقای  مدیر عامل:

 6 واحد ـ  8شماره ـ  36خیابان ـ  اسدآبادی)یوسف آباد( خیابان 
 88742368 فاکس: 88473376ـ  88478776ـ  88478772 تلفن:

Email:  info@aspars.com 

Web:  www.aspars.com 

 یانرژ 
 ینورحسن خواجه یآقا مدیر عامل:

  3ـ طبقه  478 شمارهمیدان ونک ـ خیابان مالصدرا ـ 
 88723837 فاکس: 88274748 -37 تلفن:

Email:  info.ecegroup@gmail.com 

Web:  www.energy-cons.ir 

  نواندیشانرژی 
 محمدمهدی نوذریآقای  مدیر عامل:

 46واحد ـ  74شماره ـ  بلوار ستاریـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 88233434 فاکس:                 88233437 تلفن:

Email:  info@neecoenergy.com 

Web:  www.neecoenergy.com 

 و صنعت یانرژ 
 محمدمهدی بهنیا یآقا مدیر عامل:

 333شماره  ـ  )ظفر(غربی دستگردیخیابان 

 88247372فاکس:           88837766ـ  88837732 تلفن:
Email:  info@eic-eng.com 

Web:  www.eic.eng.com 

 یمیانرش 

  هدایت اله هدایتیآقای  مدیر عامل:

 83شماره ـ  پناه زدانیابان یخـ  ردامادیباالتر از مـ  عصریابان ولیخ

  88777732 فاکس: 88772473 تلفن:

Email:  info@enerchimi.com 

Web:  www.enerchimi.com 

 گران اوج انطباق 
  کیانوش خورشیدیمدیر عامل: آقای 

 4شماره ـ  کوچه نوذریـ  خیابان معصومیـ  میدان چیذرـ  بلوار اندرزگوـ  فرمانیه
  66334432 فاکس:و  تلفن ـ طبقه دوم

Email:  info@entebaghgaran.com 

Web:  www.entebaghgaran.com 
 انهار جنوب 

 پوریمیمنصور فه یآقا مدیر عامل:
 38شماره ـ  میهن غربیخیابان ـ  کیانپارسـ  اهواز

 33386326ـ  33388634تلفن و فاکس: 

Email:  info@anharjonoob.ir 

Web:  www.anharjonoob.ir 

 اوج پژوهش صنعت 
 یناصر فالح یآقا مدیر عامل:
 37 شمارهـ  خیابان خدریـ  میدان شعاعـ  مقام فراهانی خیابان قائم

 88363732ـ  7فاکس:        88363477 ـ 47 تلفن:
Email:  info@aps.ir 

Web:  www.aps.ir 

 تسنیا 
 امیرمسعود تیره کار یآقا مدیر عامل:

      4شماره ـ  کوچه پنجمـ  یغرب یابان قندیخـ  یشمال یابان سهروردیخ
 88723833 فاکس: 88734734 تلفن:

Email:  contact@itcen.ir 

Web:  www.itcen.ir 

 رانیتوک ایا 
 محمدحسین ترابی یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  میدان یاسمنـ  ولنجک
 66434332 فاکس: 66434337 تلفن:

Email:  info@iranitok.com 

Web:  www.iranitok.com 

 رانیع ایجاد صنایا 
 نیعبدالرضا پرو یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  673 شمارهـ  64 و43ابانیخ بینـ  آباد()یوسفاسدآبادیابان یخ
 88767237 فاکس: 88774446ـ  4 تلفن:

Email:  isi_cons_eng@yahoo.com 

Web:   

 ایده پادیر 
 همایون موثقیآقای  مدیر عامل:

ساختمان آذر احرار ـ  6 شمارهـ  نبش کوی نوزدهمـ  جنوبی خیابان خیامـ  ارومیه
 36663677 فاکس: 36633237 تلفن: طبقه دوم ـ

Email:  ideh_padeer@yahoo.com 

Web:   

 پردازان توسعه ایده 
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 مجیدطالب بیدختیمدیر عامل: آقای 
ـ  34شماره ـ  یقموش خیابانـ  همت پلبه  دهینرسـ  یاصفهان یبزرگراه اشرف

 6واحد
 44627773لفن و فاکس: ت

Email:  info@idehpardazan.ir 

Web:  www.idehpardazan.ir 

 ده و اجرایا 
 یمسعود نعمت یآقا مدیر عامل:

 ورودیـ  6374شمارهـ  کوچه امینینبش ـ  روبروی پارک ساعیـ  خیابان ولیعصر
 88778873فاکس:  88733334 تلفن: 2واحد ـ  دوم

Email:  eadavaejra@yahoo.com 

Web:   www.eadevaejra.com 

 ران آرکیا 
 زواره یاریسهراب شهر یآقا مدیر عامل:
 4شماره ـ  شهرزاد بست بنـ  خیابان خدامیـ  میدان ونک

 88746433 فاکس: 88743343ـ  47 تلفن:

Email:  info@iranarch.ir 

Web:  www.iranarch.ir 

 شیران آمایا 
 نیما حافظی یآقا مدیر عامل:

ـ  افشان خیابان گلـ  یاشاابان یخـ  باالتر از میدان سروـ  بلوار پاکنژادـ  آبادسعادت
 66723363 فاکس:      66728633 تلفن:      3 شمارهـ  کوچه کوهستان مرکزی

Email:  iran_amayesh@yahoo.com 

Web:  www.iran-amayesh.com 

 ایراناب 
 توتونچیمدیر عامل: آقای ابوالقاسم 

 3دوراهی قلهک ـ خیابان بصیری ـ کوچه ژیال ـ شماره خیابان شریعتی ـ 
 66276787فاکس:  66233747ـ  33تلفن: 

Email:  info@iranab-eng.com 

Web:  www.iranab-eng.com 

 استنران یا 
 فرخو بابک یآقا مدیر عامل:

کوچه ـ  آرا خیابان جهانـ  د گمنامیشه بزرگراه میدان گلها ـ ـ  فاطمیدان یم
 فاکس: 88766437 تلفن:      8 شمارهـ  خیابان ساجدینبش ـ  4/46

88762233 

Email:  info@iranoston.com 

Web:  www.iranoston.com 

 ران بنیا 
 رادیفرامرز صارم یآقا مدیر عامل:

 طبقه اولـ  44 شمارهـ  غربی خیابان قبادیانـ  باالتر از میردامادـ  عصرولیخیابان 
 88227844 فاکس:             88873427ـ  6 تلفن: 4 واحدـ 

Email:  info@iranbon-eng.com 

Web:  www.iranbon-eng.com 

 یران توپوگرافیا 
 نواز اسفندآبادیخانم پروین غریب مدیر عامل:

ـ  6747 شماره ـ  داروخانه دکتر بهرامیجنب ـ  یمطهر از باالترـ  عصریابان ولیخ
 88764282 فاکس: 88762383ـ  88762382 تلفن: 3 طبقه

Email:  ir_topography@yahoo.com  

Web:   

 ران خاکیا 
 بصیر خانم رامک مدیر عامل:

     6 شمارهـ  ستمیب کوچهـ  غربی یابان قندیخـ  شمالی یابان سهروردیخ
 88728733 فاکس: 88722423ـ  3 تلفن:

Email:  irankhak@gmail.com 

Web:  www.irankhak.ir 

 ران ساحلیا 
 محسن جبلی یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  ششمکوچه ـ  پروانه خیابانـ  چمراننرسیده به ـ  احمد آلبزرگراه 
 88334736فاکس:  88334733ـ  3 :تلفن

Email:  iransahel_cons_eng@yahoo.com 

Web:  www.iransahel.com 

 یران كارتوگرافیا 
  صادق راستینه یآقا مدیرعامل:

 6زنگ ـ  44 شمارهـ  44 کوچهـ  شمالی ابان فالمکیخـ  4 فازـ  غربشهرک 
 88733343 فاکس: 88373437  تلفن:

Email:  info@irancartography.ir 

Web:  www.irancartography.ir 

 ایران نقشینه 
 ابوالفضل خسرویآقای  مدیر عامل:

 2شماره ـ  کوچه سیمیاریـ  ابتدای پل صدرـ  خیابان شریعتی
 66333477 فاکس: 66334423ـ  2 تلفن:

Email:  info@irnaghshineh.com 

Web:   

 ستایا 
 اهلل فرهودیعنایت یآقا مدیر عامل:

 طبقه پنجمـ  622 ساختمانـ  رعمادیمخیابان  یروبروـ  یابان مطهریخ

 88372733 فاکس:             88863347ـ  88867346 تلفن:

Email:  info@ista-inc.com 

Web:  www.ista-inc.com 

 بن ستایا 
 یمان خالقیپ یآقا مدیر عامل:

 اول طبقه ـ  48ره شماـ  (شریفی)34خیابان ـ  آرا خیابان جهانـ  آباد یوسف
 88663842 فاکس: 88763774ـ  88773738 تلفن:

Email:  info@eastabon.co.ir 

Web:  www.eastabon.co.ir 

 ایستا گویا 
 فرهاد فطروسی یآقا مدیر عامل:

ـ  صحرای شمالیـ  کوهستان خیابانـ  کتاب میدانـ  بلوار فرحزادیـ  غرب شهرک
 66332433فاکس:    66732328ـ  66774347تلفن:   3 شمارهـ  پنجم یصحرا

Email:  istagouya@gmail.com 

Web:  www.istagouya.com 

  راهایمن پنام 
 سیروس رادکیا آقایمدیر عامل: 

 44شماره ـ  بن بست علویـ  بین عارف و لقمانـ  دز شرقیخیابان ـ  امانیهـ  اهواز
 33334244فاکس:  33333647ـ  44 تلفن:

Email:  eamenpanamrah@yahoo.com 
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Web:  www.eamenpanamrah.ir 

 ایمن تقاطع 
 شهرام آفتابی آذرمدیر عامل: آقای 

 68 شمارهـ  دولتشاد شرقیخیابان ـ  افشار خیابان فریدـ  خیابان دستگردی)ظفر(
 66834337فاکس:  66834227ـ  3تلفن:   4واحد ـ 

Email:  info@etce.org  

Web:   www.etce.org 

 ایمن راه 
 طرقی حکیمیاهلل رحمتآقای  مدیر عامل:

 7 شمارهـ  چهارمخیابان ـ  )وزرا(خالد اسالمبولیخیابان 
 88777736 فاکس:      )ده خط(   88777734  تلفن:

Email:  info@imenrah.com 

Web:  www.imenrah.com 

 ایمن سازه فدک 
 علی تبار آقای مدیر عامل:

 43شماره ـ  43خیابان ـ  خیابان سیمای ایرانـ  بلوار ایوانکـ  شهرک غرب)قدس(
 88778633فاکس:  88734632ـ  88326444ـ  88372747 تلفن:

Email:  info@isf.co.ir 

Web:  www.isf.co.ir 

 من طرحیا 
 علیرضا بادپر یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  7شماره ـ  شهریارخیابان ـ  میدان سلماسـ  میدان گلها

 88778467 فاکس:        88336624ـ  88763767 تلفن:

Email:  imentarh@yahoo.com 

Web:  www.imentarh.com 

 بادبند 
 احمد مجدی یآقا مدیر عامل:
ـ  سودمند ملکی خیابانـ  شرقی تابانخیابان ـ  البرز خیابانـ  میرداماد
 66633837 فاکس: 66667342ـ  66667227 تلفن: 3شماره

Email:  info@baadband.co 

Web:  www.baadband.co 

 باران خاک و پی 
 علی جسیممدیر عامل: آقای 

 3واحد ـ  464شماره ـ  باقرخانخیابان ـ  ستارخانخیابان 
 22362472فاکس:  22362734ـ  22362743: تلفن

Email:  info@bkp.co.ir 

Web:  www.bkp.co.ir 

 بارمان فناوران پارس 
 سلیمیمحمدرضا مدیر عامل: آقای 

   اول          طبقهـ  32 شمارهـ  کوچه میرفرشیـ  خیابان سنجابیـ  خیابان دولت
 66372737فاکس: تلفن و 

Email:  info@barmaance.com 

Web:  www.barmaance.com 

 بازآب 
 مهدی بریری یآقا مدیر عامل:

 44واحدـ  44شماره ـ  کوچه دانش کیانـ  باالتر از میدان ولیعصرـ  ولیعصرخیابان 
 88333238 فاکس: 88333443و  88343373ـ  4 :تلفن

Xvp , lndvdjEmail:  bazab.engtehran@yahoo.com 

Web:   

 ن پژوهشیبازب 
  ینوقاب یمهد یآقا عامل: مدیر

 شمارهـ  سوم غربیـ  نهم شمالیخیابان ـ  نرسیده به صادقیهـ  سازمان آبابان یخ
 44678448 فاکس:      44644237ـ  44663773 لفن:ت   4واحد ـ   37

Email:  bazbin_pajuhesh@yahoo.com 

Web:   

 ناظران یفن یبازرس 
 یصالح اصفهان یدمهدیس یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  یراز ساختمانـ  چهارراه قصرـ  یآباد ابان شمسیخـ  اصفهان
 36333384 فاکس: 36334444ـ  2 تلفن:

Email:  nazeranc@gmail.com 

Web:  www.nazeranco.com 

 تختاغ ب 
 سیدحسن میریمدیر عامل: آقای 

 دومطبقه ـ  7شماره ـ  کوچه کنگاورـ  سهروردی شمالیخیابان 
 88743743فاکس:  88734768ـ  3تلفن: 

Email:  bagh_takht@yahoo.com 

Web:   

 باغ شهربنا 
 حسین حلی یآقا مدیر عامل:

 474 واحدـ  طبقه چهارمـ  ساختمان فاکرـ  خیابان بهشتیـ  زیتبر
 33624374 فاکس: 33623344ـ  33623344 تلفن:

Email:  bsbcotabriz@gmail.com 

Web:  www.bsbco.com 

 پردیسان باغ شهر 
 یفرقدان دیجمشمدیر عامل: آقای 

 طبقه اولـ  سانیساختمان پردـ  صدوق خیبعداز پل شـ  ریم ابانیخـ  اصفهان
 32266723و  32244383ـ  2تلفن و فاکس:          32264233تلفن: 

Email:  bsp_con_eng@yahoo.com 

Web:  www.bspardisan.com 

 شهر بافت 
 غالمرضا پاسبان حضرت یآقا مدیر عامل:

ـ  84 شمارهـ  داریوشکوچه روبروی ـ  بین اندیشه و سهروردیـ  بهشتیابان یخ
 88374334 اکس:ف 88738323 تلفن: 8ـ واحد  4طبقه 

Email:  bafteshahr@gmail.com 

Web:  www.bafteshahr.com 

  طرحبامدژ 
 وحید بهزادی یآقا مدیر عامل:

ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ  6شماره ونک ـ کوچه کارخانه ـ خیابان ده ونک ـ 
 88734837فاکس:   88726433ـ  4تلفن:  34واحد

Email:  info@bamdej.com 

Web:  www.bamdej.com 

 نیبام 
 سوانا مهدیخان عراقیخانم  مدیر عامل:

 36شماره ـ  کاویانابان یخـ  نیلگونابان یخجلفا ـ 

 66834278 تلفن و فاکس:

Email:  bamin.archco@gmail.com 

 ب
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Web:   

 یپ انیبان 
 پرویز شعبان الری یآقا مدیر عامل:

 623ه شمارـ  آذرو  بین آبانـ  شرقی کارونخیابان ـ  بوستانـ  گلستانـ  اهواز
 33643246ـ  43 :و فاکس تلفن

Email:  info@banianpey.com 

Web:  www.banianpey.com 

 طرح باورد 
 سعید توارهمدیر عامل: آقای 

 43 شمارهـ  پور نبش خیابان ماکوئیـ  خیابان بهزادیـ  میدان اعجازیـ  زعفرانیه
 62778732فاکس:       66463862ـ  66437874 تلفن:    34 واحدـ  3 بقهطـ 

Email:  bavardtarh@gmail.com 

Web:  www.bavardtarh.com 

 باوند 
 نیالد نیز  خین شیحس یآقا مدیر عامل:

شماره خیابان ناطق نوری ـ کوچه دامغانی ـ ـ  گل نبیابان یخـ  پاسدارانابان یخ
46 

 66846333تلفن و فاکس:  66823238 :تلفن

Email:  info@bavand.net 

Web:  www.bavand.net 

 ندیبرآ 
 محمدصادق رضازاده جودی یآقا مدیر عامل:

 77شماره ـ  خیابان طاهریـ  جم روی جامبروـ  عصرخیابان ولی
 66748374 فاکس:تلفن و  66748373ـ  2 تلفن:

Email:  info@barayand.com 

Web:  www.barayand.com 

 برج سبز شمال 
 مهدی بارفروشنده رودسریآقای  مدیر عامل:

ـ  44شماره ـ  ساختمان برج سبز شمالـ  کوچه ضمیریانـ  خیابان سعدیـ  رشت
 33463673فاکس: تلفن و     33463383و  33463382ـ  7 تلفن:    4و 4 واحد

Email:  borjesabzeshomalco@yahoo.com 

Web:   

 منابع آب یبررس 
 یالموت یشهباز اهللاسد یآقا مدیر عامل:

 37شماره ـ  چهاردهم خیابانـ  ییدان سنایم

 88863867 فاکس:       88367888ـ  3 تلفن:

Email:  info@wri.ir 

Web:  www.wri.ir 

 برسو 
  قاسم مسکوب آقای مدیر عامل:

 3شماره بن بست سوم ـ ـ  مرکزی بابکـ بلوار ماندال)آفریقا( 
 82787684 فاکس: 87777877 تلفن:

Email:  info@barsoo.com 

Web:  www.barsoo.com 

 د یام بزرگ 
 رومندیفرخ ن یآقا مدیر عامل:

   473ابان ینبش خـ  النیبلوار گـ  گلسارـ  رشت
 33776633ـ  33777836ـ  33777333 :و فاکس تلفن

Email:  omid@bozorgomid.net 

Web:  www.bozorgomid.net 

 نیبعد چهارم نو 
 محسن انوشه ئی یآقا مدیر عامل:

ـ  2 شمارهـ  میدان سلماسـ  خیابان فتحی شقاقیـ  (آباد یوسفخیابان اسدآبادی)
 88763886 و 88237443ـ  44 :و فاکس تلفن طبقه اول

Email:  info@b4nco.com 

Web:  www.b4nco.com 

 بعد و فضا 
 جمال احمدزادهآقای  مدیر عامل:

 طبقهـ  مجتمع اداری تجاری بهارانـ  سه راه پاوانـ  شهرک بهارانـ  سنندج
 33784732 فاکس:  33776343 تلفن: 422واحد ـ  همکف

Email:  boad.faza@yahoo.com 

Web:   

 بنا برج 
 پورعبدالحسین صادقیآقای  مدیر عامل:

 3 طبقهـ  فنی مهندسی سایتـ  شهرک صنعتی شماره یکـ  بلوار پاسدارانـ  اهواز
 34434432 فاکس: 34434447و  34434434ـ  3 تلفن:

Email:  banaborj_a@yahoo.com 

Web:   

 شهر بنا 
 افسانه کسایی کوپایی خانم مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  438 شمارهونک ـ خیابان مالصدرا ـ 
 88723263 فاکس: 88277468ـ  37 تلفن:

Email:  banashahr@yahoo.com 

Web:  www.banashahr.co 

 ببندآ 
 یمحمدرضا عسکر یآقا مدیر عامل:

 83شماره ـ  آبادی کاجخیابان ـ  پارک ملت روبرویـ  خیابان ولیعصر

 66734473فاکس:  66737484ـ  677 تلفن:

Email:  lib@bandab.com 

Web:  www.bandab.com 

 غرب بندآب 
 داوود کاغذچیآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  مجتمع پرشیاـ  63کوچه ـ  شهریور47خیابان ـ  بهمن 66رمانشاه ـک
 38378778 فاکس: 38332734 تلفن: درب شرقیـ  همکف

Email:  bandabgharb82@yahoo.com 

Web:   

 رانیك ایاد ترافیبن 
 یکرمان یاضیر یمهد یآقا مدیر عامل:

 43 واحدـ  42 شمارهـ  یابان کاووسیخـ  یرودبار غربخیابان ـ  ردامادیابان میخ

 66673788 فاکس: 66673833 ـ 66674767 تلفن:

Email:  itf.riazi@gmail.com 

Web:   

 اد صنعتیبن 
 ین جاللیرحسیام یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  62 شمارهـ  خیابان دانشور شرقیـ  یراز شمالیشخیابان ـ  مالصدراابان یخ
  88647333 فاکس: 88737343 تلفن:  A2واحد ـ  دوم
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Email: info@bsce.ir 

Web:  www.bsce.ir 

 رانیا یاد صنعتیبن 
 ابوالفضل بازرگان یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  کمی خیابانـ  یابان قائم مقام فراهانیخ
 88862334 فاکس:      88373247 ـ 88863346و   88846233ـ 4 تلفن:

Email:  info@iifco.com 

Web:  www.iifco.com 

 بنیان 
  یحیی قیامی آزادآقای  مدیر عامل:

 3 واحدـ  3 شمارهـ  شرقی نرسیده به مریمـ  شمالی)الهیه(آفریقای خیابان 

 62644833 فاکس: 62644864 تلفن:
Email:  bonyanco60@gmail.com 

Web:   

 مازند بنیان طرح 
  احمد نجفی ثانیآقای  مدیر عامل:

 طبقهـ  مجتمع زمردـ  مرکزی جنب بانک رفاهـ  مازندرانی امیر خیابانـ  ساری
 33334364 فاکس: 33334367 تلفن:      سوم

Email: bonyantarh.mazand@gmail.com 

Web:   

 نگار پارس بوم 
  محمدرشید مشیریآقای  مدیر عامل:

 6 طبقهـ  )ساختمان پاسارگاد(47 شمارهـ  ابتدای خیابان تقدیریـ  میدان صادقیه
 44747644فاکس:      44747646تلفن:        4واحد ـ 

Email:  boumnegarpars@yahoo.com 

Web:   

 شیبهاب نواند 
 کریم سلیمی یآقا مدیر عامل:

ـ  کوچه دهمـ  روبروی اداره کل کار و امور اجتماعیـ  خیابان جام جمـ  سنندج
 33224337 فاکس: 33224334ـ  6: تلفن  443 شماره

Email:  bahabn@yahoo.com 

Web:   

 سد بهان 
 مدیر عامل: آقای نجف پهلوانی

ـ  خیابان هفدهم غربیـ  خیابان ریاضی بخشایشـ  بلوار سروغربیـ  آبادسعادت
  66777747فاکس:  66334723تلفن:  83 مارهش

Email:  info@behansadd.ir 

Web:  www.behansadd.ir 

 بهران ترافیك تهران 
 کامبیز کاویانی فرآقای  مدیر عامل:

ـ  3طبقه ـ  427شماره ـ  نبش کوچه هورزادـ  باالتر از طالقانیـ  حافظ خیابان
 88834743فاکس:  88372324و  88344647 ـ 48 تلفن: 2واحد

Email:  behrantraffic@yahoo.com 

Web:  www.behrantraffic.ir 

 بهسازان سرزمین پایا 
 ئیفیروز کاوهآقای مدیر عامل: 

 طبقه سومـ  432شماره ـ  ساختمان بازار بزرگ کیشـ  خیابان میرداماد غربی
 88873736فاکس:     88884877ـ  88884386تلفن: 

Email:  info@bsp.ir 

Web:  www.bsp.ir 

 اندیشان آریا بهسازه 
 آقای فرید شریفی بروجردی مدیر عامل:

 ـ  نبش ارغوانـ  کوچه یکمـ  ن عطارخیاباـ  ارسباران)جلفا(خیابان ـ  سیدخندان
 66834234 فاکس: 66887734ـ  6 تلفن:         6 واحدـ  7 مارهش

Email:  faridsh121@yahoo.com 

Web:   

 بهین طرح آپادانا 
 مهرداد غفوریانمدیر عامل: آقای 

 3واحد ـ  33شماره ـ  متری 64بلوار ـ  میدان فرهنگـ  سعادت آباد
  66773448 فاکس:  66323376ـ  66773744 تلفن:

Email:  info@betagroupco.com 

Web:  www.betagroupco.com 

 خاک آب سازه  سازان بهینه 
  آقای باقر مشهدی کشتیبان مدیر عامل:

 8شماره ـ  43 کویـ  روبروی رستوران میردامادـ  نبوت)شیخ تپه( بلوارـ  ارومیه
 33323346 فاکس: 33378434 تلفن:

Email:  bs_sws@yahoo.com 

Web:   

 دژار ساز بهینه 
  امیرمهدی ابوترابیمدیر عامل: آقای 
  63واحد ـ  طبقه چهارمـ  صورتیساختمان ـ  روبروی پارک ملتـ  خیابان ولیعصر

  86477773فاکس:   62673774ـ  62672346ـ  62672343تلفن: 

Email:  info@dejarpjs.com 

Web:  www. dejarpjs.com  

 بیکران فضا 
 علیرضا هادی یآقا مدیر عامل:

 6ـ واحد 4شماره ـ  نیروی انتظامی ـ بن بست کاوهخیابان ـ  خدامیابان یخونک ـ 
 88273427 فاکس: 88233247ـ  44 تلفن:

Email:  bikaranfaza@hotmail.com 

Web:  www.bikaranfaza.com 

 نش و فنیب 
 حسین نقیبی یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  6نبش بوستان ـ  خیابان بوستانـ  بلوار دادمانـ  شهرک قدس)غرب(
 88734348 فاکس: 88387787ـ  6 تلفن:

Email:  binesh.fan@gmail.com 

Web:   

 پارامادان 
 پویان نقویآقای  مدیر عامل:

خیابان نسترن ـ  خیابان عربعلیـ  خیابان خرمشهرـ  خیابان سهروردی شمالی
 88347733فاکس:  88344447ـ  8 تلفن:    6 واحدـ  4 شمارهـ  شرقی

Email:  paramadan_co@yahoo.com 

Web:  www.paramadan.com 

 پارت 
 زادهمرتضی بنائیمدیر عامل: آقای 

 34 ـ شماره رازان جنوبی)حصاری(خیابان میرداماد ـ خیابان 

 66636764فاکس:  66373842ـ  47 :تلفن

 پ
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Email:  info@part-eng.ir 

Web:   

 اک نونگرپارت 
 محمدرضا دهقانیآقای  مدیر عامل:
 84 شمارهـ  جنب مسجد جواداالئمهـ  مجمرخیابان اصفهان ـ 

 36464444 :و فاکس تلفن
Email:  info.partak@gmail.com 

Web:  www.partak.ir 

 ك فروزانیپارت مکان 
 ایاپورنین کیفرز یآقا مدیر عامل:

   67 واحدـ  4 طبقهـ  4 شمارهـ  نبش خیابان پیشدادـ  شمال غربی پل سیدخندان
 66876442فاکس: 66823786ـ  66823743ـ  66828426  تلفن:

Email:  info@partmechanic.com 

Web:  www.partmechanic.com 

 پارس 
 دباغ یمحمدمهد یآقا مدیر عامل:

 43و  47 شمارهـ  )دهم(حکیمیکوچه ـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88727386 فاکس: 88724427 تلفن:

Email:  info@parsce.co.ir  

Web:  www.parsce.co.ir 

 ریپارس آب تدب 
 فریدون قبادی یآقا مدیر عامل:

 32 شمارهـ  ن کارگر و جمالزادهیبـ  ابان نصرتیخـ  یابان کارگر شمالیخ
 22336734فاکس:      22337644ـ  22336733ـ  22337226 تلفن:

Email:  headoffice@parsabtadbir.com 

Web:  www.parsabtadbir.com 

 پارس آرین آب 
 حمیدرضا کشکولیمدیر عامل: آقای 

 842ـ واحد  2طبقه فاز دو ـ ـ  مجتمع کوثرـ چهارباغ باال خیابان ـ  اصفهان
 32673348فاکس:  32673347: تلفن

Email:  parsarian.ab@yahoo.com 

Web:  www.parsarianab.com 

 پارساب سپاهان اندیش 
 محمد نصراصفهانیآقای  مدیر عامل:

ـ  474شماره ـ  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانـ  بهمن 66خیابان ـ  اصفهان
 36238342 تلفن و فاکس: 474واحد 

Email:  parsab_cons@yahoo.com 

Web:   www.parsab.com 

 پارساز 
 سیروس بلورچی یآقا مدیر عامل:

 واحد ـ  طبقه ششمـ  مجتمع خلیج فارسـ  نبش کوچه هجدهمـ  ولنجکخیابان 
 66472438: فاکستلفن و      62772488ـ  62772447 تلفن:        277

Email:  info@parsaz.com 

Web:  www.mshoja.com 

 پارس اسلوب 
 نژادآقای ابوالقاسم صانعی مدیر عامل:

 6 واحدـ   6شمارهـ  کوچه سومـ  خیابان بـ  مقدس اردبیلیخیابان 

 62674823 فاکس:             62674823ـ  62674827 تلفن:

Email:  parsosloub2000@yahoo.com 

Web:  www.parsosloub.com 

 پارس اولنگ 
  علی الماسی یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  خیابان چهلم مرکزیـ  خیابان عالمه جنوبیـ  آبادسعادت
 88283434فاکس:  88234347ـ  8 تلفن:

Email:  info@parsolang.com 

Web:  www.parsolang.ir 

  پی آزماپارس 
 احمد زینالیآقای  مدیر عامل:

خیابان پردیس ـ ـ  خیابان حاجی پورامیرـ  پل آزمایش قبل ازـ احمد  آلبزرگراه 
 فاکس:  44662344 تلفن:   6واحدـ  4شمارهـ  کوچه اروندـ  6پردیس 

44634223 
Email:  parspeyazma@gmail.com 
Web:  www.parspeyazma.com 

  ابیپ پارس 
 ناصر رفیقی اسکویی یآقا مدیر عامل:

 44 شمارهـ  6گودرزیخیابان تقوی ـ کوچه ـ  شهیاندخیابان ـ  خیابان بهشتی
 88476648 فاکس: 88468784و  88434727ـ  8 تلفن:

Email:  pars.peyab@gmail.com 

Web:  www.parspeyab.com 

 ابیپارس جو 
 یمان کمال الدین یآقا مدیر عامل:

 444 شمارهـ  ینیخ کلیابان شیخـ  اصفهان
 32287272 فاکس: 32234364 تلفن:

Email:  info@parsjooyab.com 

Web:  www.parsjooyab.com 

 پارس چگالش 
 آبادیکوروش نامدار علیآقای   مدیر عامل:

 4 شمارهـ 47 بست بنـ  شرقی خیابان میرزای شیرازیـ  معالی آبادـ  شیراز
 32334277ـ  32643437 :و فاکس تلفن

Email:  pchegalesh@gmail.com 

Web:  www.parsch.ir 

 پارس رازان 
 یمحتاج هوتن یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  43 هشمارـ  مهماندوستکوچه ـ  یابان صابونچیخـ  خیابان بهشتی
 88733732 فاکس: 88747663 تلفن:

Email:  info@parsrazanco.com 

Web:  www.parsrazanco.com 

 آب یپارس را 
 خواهشیوسفعلی خوش یآقا مدیر عامل:

زنگ ـ  4 شمارهـ  46 خیابانـ  پروانهی کوـ  چمران و بین کارگرـ  احمدبزرگراه آل
 88774483فاکس:  88338224ـ  6 :تلفن سوم

Email:  info@parsrayab.com 

Web:  www.parsrayab.com 

  فرازبندپارس 
 ماشااهلل سالمی زادهآقای  مدیر عامل:

 46 شمارهـ  کوچه دومـ  )باغتخت(خیابان حرـ  شیراز
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 36674462 فاکس:      36686774ـ  36684428 تلفن:
Email:  info@parsfarazband.com 

Web:  www.parsfarazband.com 

 پارسکاو 
 یدختیطلوع ب اهلل فتح یآقا مدیر عامل:

ـ  3 طبقهـ  37 شمارهـ  کوچه علی اکبر)دوازدهم(ـ  دان کاجیمـ  آباد سعادت
 66774447ـ  66337233ـ  66784733 تلفن و فاکس: 3 واحد

Email:  parskavco@gmail.com 

Web:  www.parskavco.ir 

 پارس كنسولت 
 هرمزد رامینه یآقا مدیر عامل:

 4/7شماره ـ  )عضدی(یابان آبان جنوبیخـ  خیابان کریمخان زند

 88874447 فاکس:  88874473ـ  3 تلفن:

Email:  pec@parsconsult.co.ir 

Web:  www.parsconsult.co.ir 

 پارس گستره 
 سیدمحمود نبی پور یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  دهمچهار کوچهـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88336283 فاکس:      )خط ویژه( 88734442 تلفن:

Email:  info@parsgostareh.com 

Web:  www.parsgostareh.com 

 طیپارس مح 
 یسرکانیمحمدجواد تو یآقا مدیر عامل:

 6 واحدـ  3 شمارهـ  آرا دل خیابانـ  یعصر و بهشتیابان ولیتقاطع خ

 88767362ـ  88742478ـ  88742437 :و فاکس تلفن

Email:  info@parsmohit-co.ir 

Web:    www.parsmohit-co.ir   

 پارس مسیر گستر 
 امیر راسخمدیر عامل: آقای 

 7واحد ـ  طبقه سومـ  33شماره ـ  قیطریهمتری اصلی  33ـ  بزرگراه صدر
 66234237و فاکس:  تلفن

Email:  parsmasirgostar@chmail.ir 

Web:  www.parsmasirgostar.ir 

 پارسوماش پایدار 
 آقای سهراب مشهودی مدیر عامل:

 3طبقه ـ  73 شمارهـ  خیابان سازمان آبجنوب ـ  اهلل نوریشیخ فضل بزرگراه

 44664383فاکس:  44647483و  44673348ـ  3تلفن: 
Email:  info.parsoumash@gmail.com 

Web:  www.sohrabmashhoodi.com 

 پارس هاناب 
 یقیحق یرتضم یآقا مدیر عامل:
 476 شمارهـ  وبروی بوستان گلریزانرـ  گلریزانبلوار ـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه
 38377442فاکس:  38377444ـ  43تلفن: 

Email:  pars_hanab@yahoo.com 

Web:  www.parshanab.ir 

 پارسیکان ایران 
 مدیر عامل: آقای حاتم مهری

 47 شانزدهم ـ شماره بن بستمیدان ونک ـ خیابان برزیل ـ خیابان نیلو ـ 

 88773682فاکس:   88773687تلفن: 

Email:  contact@parsikaniran.com 

Web:  www.parsikaniran.com 

 كاوكان  یپارس 
 فر نیرضا زر یآقا مدیر عامل:

ـ  8 شمارهـ  بلوار آرش غربیـ  فرید افشارابان یخـ  دستگردی)ظفر( ابانیخ
 44واحد
 62443836 فاکس: 62473377ـ  4 تلفن:

Email:  info@parsikankav.com 

Web:  www.parsikankav.com 

 پاسارگاد 
 مدیر عامل: آقای علیرضا شهابیان

 443بزرگراه رسالت ـ جنب ایستگاه مترو تهرانپارس ـ شماره 
 77883733ـ  77776724ـ  77773777: تلفن و فاکس   66323733ـ  2: تلفن

Email:  info@pcap.ir 

Web:  www.pcap.ir 

 فارس مختصات پاسارگاد 
 خانم سارا حسن زاده مدیر عامل:

 344شماره ـ  47/67بن بست ـ  6/67کوچه ـ شیراز ـ بلوار نصر غربی 
 32488378: فاکس 32483632: تلفن

Email:  pasargad.m.f@gmail.com 

Web:   

 لویپاس 
 نژاد یحسن زند یآقا مدیر عامل:
 37شماره ـ  آراموچه کـ  شمالی مفتحابان یخـ  تیر میدان هفت

 88367268فاکس:  88838687ـ  88367263ـ  88864884تلفن: 

Email:  info@passillo.com 

Web:  www.passillo.com 

 پاک آب 
 حسن تیموریآقای  مدیر عامل:

بلوک یک ـ ـ  سالیانساختمان ـ  روبروی باغ سیبـ  بلوار ارمـ  مهرشهرـ  کرج
  33343272: و فاکس تلفن  33 واحدـ  3 طبقه

Email:  pakab_2006@yahoo.com 

Web:  www.shaiganholding.com 

 دژ تهران پاالر 
 رضا پاشایی یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  8 مارهشـ ( ینوروز)گچی وچهکـ  یشمال یوردسهر ابانیخ
 88722434فاکس:  88727274ـ  88737274ـ  88737384 تلفن:

Email:  palardezh_tehran@yahoo.com 

Web:  www.palardezh.ir 

 اب طرح یپا 
 اد جبارپورربه  یآقا مدیر عامل:

 4/32 شمارهـ  بوستان دهم غربیـ  خیابان افشاری)ساقدوش(ـ  میدان هروی
 66382223فاکس:  66337264: تلفن

Email:  info@payabtarh.com 

Web:  www.payabtarh.com 

 ادژیپا 
 ین صائبیحس یآقا مدیر عامل:
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ـ طبقه  47شماره ـ  نوزدهمکوچه ـ شیخ بهایی شمالی ـ خیابان زاهدی خیابان 
 اول

 88243773 :و فاکس تلفن 88243337تلفن: 

Email:  payadezh71@gmail.com 

Web:  www.payadezh.com 

 آوران سازه فن پایا 
  علیرضا انوریانآقای  مدیر عامل:

ـ  646 شماره ـ  نبش کوچه مقدمـ  تر از بهشتی پایینـ  خیابان میرزای شیرازی
 88744624 فاکس: 88478337ـ  4 تلفن: 48 واحدـ  4 طبقه

Email: pfs.consult@gmail.com 

Web:   

 طرح سازهدار یپا 
 عزیزاله جبلی یآقا  مدیر عامل:

 8 واحدـ  طبقه دومـ  434شماره ـ  خیابان تندیس باالتر ازـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 66767638 فاکس: 66743262ـ  66733878  تلفن:

Email:  paydar_tarh_sazeh@yahoo.com 
Web:   

 یداری سازه و راهپا 
 خانم فاطمه ارکوازی مدیر عامل:

 3واحد ـ  477 شمارهـ  خیابان فرصت شیرازی شرقیـ  توحید خیابان
 83783333 فاکس: 22374373ـ  4: تلفن

Email:  pasarco@yahoo.com 

Web: www.pasarco.com 

 پایداری طبیعت و منابع  
 یرصادقیمیحاج ید محمدعلیس یآقا مدیر عامل:

  دومطبقه ـ  67شماره ـ  )ایزدی( 63خیابان ـ  کوی نصر)گیشا(
 88627434و  88644326 ـ 3 :و فاکس تلفن

Email:  info@paidaritabiat.ir 

Web:   

 پاد آذر پترو 
  خانم مه سیما هاشمی مدیر عامل:

 66شماره ـ  پیروزان خیابانـ  شیخ بهایی شمالیخیابان 
 88737842 فاکس: 88737837 تلفن:

Email:  pace@pace-co.net 

Web:  www.pace-co.net 

 فرآیند آریا وپتر 
 یکآقای سیامک امیدبی مدیر عامل:

 7واحد ـ  6شماره ـ  نبش خیابان نژادکیـ  سناییخیابان ـ  زند کریمخانخیابان 
 88366368 فاکس:  88367337ـ  88847867 تلفن:

Email:  info@pfa.co.ir 

Web:  www.pfa.co.ir 

 فرآیند انرژی پترو 
 بابک مبرز حقیقیآقای  مدیر عامل:
 633شماره ـ  شیخ بهایی خیابان بعد ازـ  صدراخیابان مال

 88733777 :فاکس 88736347و  88243433ـ  2: تلفن
Email:  info@pfe-co.com 

Web:  www.pfe-co.com 

 نیپتگ 

 ییایا بوریآر یآقا مدیر عامل:

 طبقه آخرـ  ساختمان سلیمـ  خیابان قارنـ  ساری

 33344662 فاکس: 33368438 :تلفن
Email:  patgin.co@gmail.com 

Web:  www.patgin.com 

 دآب سپاهانیپد 
 اصغر یزدآباد یآقا مدیر عامل:

 488شماره ـ  نرسیده به کلینیک آبانـ  قائم مقام فراهانیابان یخـ  اصفهان
 32378373 فاکس: 32378677 :تلفن

Email:  padidabsepahan@gmail.com 

Web:  www.padidab.com 

 ده صامتیپد 
 دلمحمد زنده یآقا مدیر عامل:

ـ  4 نبش آسمانـ  بوستانمیدان باالتر از ـ  یفرحزاد بلوارـ  )غرب(شهرک قدس
 66374673تلفن و فاکس:        66726447 :تلفن 6 واحدـ  3 شماره

Email:  info@padidehsamet.com 

Web:  www.padidehsamet.com 

 پرآور 
 هوشنگ کریمیآقای  مدیر عامل:

 ـ طبقه اول 387 شمارهـ  دستگردی)ظفر(ابان یخـ ( قایبلوار ماندال)آفر
 82782847ـ  82782723 فاکس: 68447377 تلفن:

Email:  info@paravar-eng.ir 

Web:  www.paravar-eng.ir 

 پراهوم 
 یاحمد جعفر یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  68 شمارهـ  کمی ابان کوثریخـ  ابان ستارخانیخـ  دیدان توحیم
 22337248 تلفن و فاکس: 22376327ـ  24 تلفن:

Email:  parahoom_co@yahoo.com 

Web:  www.parahoom.ir 

 پرداراز 
 کورش منوچهری یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  (یبسطام موزه) کوچهـ  میدان قندیاز  باالترـ  سهروردی شمالیابان یخ
 88334438 فاکس: 88334432ـ  3 تلفن: دومطبقه ـ  62

Email:  pardaraz@yahoo.com 

Web:  www.pardaraz.com 

 پردیس ایران 
 الدین راقی مدیر عامل: آقای حسام

  3واحد ـ  6 شمارهـ  شوکوچه کورـ  باالتراز خیابان بهشتیـ  خیابان شریعتی
 88723376ـ  88723443ـ  88722323تلفن و فاکس: 

Email:  pardisiran160@yahoo.com  

Web:   

 ن طرح و ساختیپرس 
 یمحمدحسن ذوق یآقا مدیر عامل:

 43واحد ـ  3 طبقهـ  43 شمارهـ  ردیسپخیابان ـ  مالصدراخیابان ـ  ونکمیدان 
 88784336فاکس:  88233368ـ  3تلفن: 

Email:  parsince@gmail.com 

Web:   

 پرشیا ارتباط 
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 آقای مرتضی احسانی مدیر عامل:
ـ  غربی (62) طلب حق خیابانـ  عالمه طباطبایی جنوبی خیابانـ  آباد سعادت

 88234328فاکس:  88288283ـ  3 تلفن:    63 واحدـ  3 طبقهـ  34 مارهش
Email:  persiaertebat@yahoo.co.uk 

Web:  www.persiaertebat.ir 

 پترو پرشین راد 
  محمد دارابی آقای مدیر عامل:

 47 واحدـ  44 شمارهـ  یابان زروانخـ  شمال شرقی پل سیدخندان

 66887863ـ  66822387ـ  66883443 تلفن و فاکس:

Email:  info@persiangrouh.com 

Web:  www.persiangrouh.com 

 پروژه ساز 
 صمد رودگرمیآقای  مدیر عامل:

ـ  4 شمارهـ  غفاریکوچه ـ  الجوردیخیابان ـ  خیابان فجرـ  خیابان مطهری
  88433774 فاکس: 88433774ـ  3 تلفن: 3طبقه

Email:  projehsaz@yahoo.com 

Web: www.projehsaz.com  

 پرویس شهر غرب 
  فیروز آقاییآقای  مدیر عامل:

 6 شمارهـ  ه شمسکوچـ  )ژاندارمری(خیابان فلسطینـ  سنندج
 33637487 فاکس: 33644867 تلفن:

Email:  firooz_aghaei@yahoo.com 

Web:  www.parwis-shahr.com 

 ژآب نگارپ 
 شهرام باروتکوب دزفولیآقای  مدیر عامل:

ساختمان ـ  عباسی جهانگیری وبین ـ  خیابان زیتونـ  زیتون کارمندیـ  اهواز
  34443433 فاکس: 34434664تلفن:    6 طبقهـ  3/74شماره ـ  46فرید

Email:  pajabnegar@yahoo.com 

Web:  www.pajabnegar.com 

 پژوهاب 
 رضا خیراندیش یآقا مدیر عامل:

 3ـ طبقه  4 شمارهـ  شرقی 47نبش خیابان ـ  صرافهای شمالیـ  آباد سعادت
 66337468 فاکس:   66336643ـ  66337773ـ  66337748 تلفن:

Email:  info@pazhouhab.com 

Web:  www.pazhouhab.com 

 شرق پژوهاب 
 حسین فرنوشآقای  مدیر عامل:

 24 شمارهـ  2 و 4مهدی  بینـ  مهدیخیابان ـ  بلوارفردوسیـ  مشهد
 37284376 فاکس:تلفن و  37248232 ـ 7 تلفن:

Email:   info@pazhouhabshargh.com 

Web:  www.pazhouhabshargh.com 

 پژوهش 
 اعمامیه بنیفرهنگ قاجار یآقا مدیر عامل:

ـ  6 شمارهـ  بست مرشدین بـ  بیمارستان ایرانمهر روبرویـ  یشریعت خیابان
  66623726فاکس:  66374834ـ  4 تلفن: طبقه همکف

Email:   info@pajoohesh.ir 

Web:  www.pajoohesh.ir 

  عمران راهوارپژوهش 

 یثربین یدحسیس یآقا مدیر عامل:
 6 واحدـ  طبقه اولـ  سهند ساختمانـ  میدان فرهنگـ  آبادسعادت
 66433678فاکس:  66332663 تلفن:

Email:  info@rahvar-co.com 

Web:  www.rahvar-co.com 

 ٢پژوهش و برنامه 
 ناصر قوانینی یآقا مدیر عامل:

 2و  3واحد ـ  3طبقه ـ  47شماره ـ  چهارم خیابانـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(

 88334233 فاکس: 88334864ـ  88334287 تلفن:

Email:  pejba@yahoo.com 

Web:  www.pb2.ir 

 و عمران  ژوهشپ 
 خانم ناهید قوام پور مدیر عامل:

 طبقه چهارمـ  333 شمارهـ  ولیعصرقا و یآفربلوار ن یبـ  غربیمیرداماد بلوار 
 88783774 فاکس:             88788833ـ  47 تلفن:

Email:  pajoheshomran@yahoo.com 

Web:   

 پژوهش و معماری و ساخت شار 
 سیدضیاءالدین امیری طاریآقای  مدیر عامل:
وئی کوچه خـ  نهم(ابان نوریان)کوهستانخیـ  تر از چهارراه فرمانیهپایینـ  پاسداران
 62444242 تلفن و فاکس: 6 شماره

Email:  info@shargroup.com 

Web:  www.shargroup.com 

 رانیا یساختمان یها پژوهش 
 نژادیمنوچهر عل یآقا مدیر عامل:

 ـ طبقه دوم 333 شمارهـ  ابان حافظیخاول ـ  ان زندخ میابان کریخ
   88833447  فاکس: 88363448 تلفن:

Email:  info@icr-consult.com 

Web:  www.icr-consult.com 

 رود لپ 
 ینچیپمحمد پر یآقا مدیر عامل:

ـ  کوچه پارسـ  خیابان سرپرست جنوبیـ غربی  طالقانیخیابان میدان فلسطین ـ 
 خط ویژه(37) 33834 :و فاکس تلفن       ساختمان پل رودـ  3شماره 

Email:  info@polrood.com 

Web:  www.polrood.com 

 ریم پل 
 مهدی جعفرزاده یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  46خیابان گاندی ـ خیابان یکم ـ شماره 
 88224473 فاکس: 88224477ـ  8 تلفن:

Email:  info@polmir.com 

Web:  www.polmir.com 

 پندام 
 ییرعالیمسعود م یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  نژاد بست مهدی بنـ  خیابان چهارمـ  شهرآرا روبرویـ  احمد بزرگراه آل
3  

 88676342 فاکس: 88674834 تلفن:

Email:  pandamcompany@gmail.com 

Web:  www.pandam.ir 
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 پورآب 
 منصور استادعلی عسکری آقای مدیر عامل:

 673 شمارهـ  و دی آذربین ـ  فروردینخیابان ـ  گلستانـ  اهواز

 33673447ـ  4 :و فاکس تلفن
Email:  pourab92@gmail.com 

Web:  www.pourab.com 

 دپوال 
 کیوان رادفر یآقا مدیر عامل:

   47 شمارهـ  بیستوننبش ـ  هجدهمخیابان ـ  (آبادیوسفخیابان اسدآبادی)
 88233262 فاکس: 88237736ـ  88778384 تلفن:

Email:  pooladce@gmail.com 

Web:  www.pooladce.com 

 ابیپو 
 اهلل مستوفینصرت یآقا مدیر عامل:

 2شماره ـ  34خیابان بلوار اصلی ـ ـ  آباد سعادت
 88284743 فاکس:        88236372ـ  83 تلفن:

Email:  pooyab.ce@gmail.com 

Web:  www.pooyab.ir 

 پویا پرتو طرح 
 پورمدیر عامل: آقای امیر حسین

 سومطبقه ـ  473شماره ـ  شرقی زینالیمیرزایی  نبشـ  خیابان سهروردی شمالی
 88478673فاکس:  88462387ـ  88474682تلفن:  2 واحد ـ 

Email:  info@pouyaparto.ir 

Web:  www.pouyaparto.ir 

 ا طرح پارسیپو 
 ییعال ید جندقیمج یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  (هجدهم)پوشزرهخیابان  نبشـ  آزادگان بلوارـ  بهایی جنوبی شیخابان یخ
 88763332فاکس:  88743727ـ  88743747 تلفن:     4و  3 واحدـ   2

Email:  info@ptpco.com 

Web:   www.ptpco.com 
 ا طرح شهریوپ 

 یآبادیعل آرا آقای مدیر عامل:
 672 شمارهـ  هفتمکوچه ـ  ابان مالصدرایخـ  رازیش

 36347473ـ  36337738ـ  36332433  تلفن:
Email:  pooya.tarh@gmail.com 

Web:   

 د)پنا(یا نقش امیپو 
 جمشید طالبیآقای  مدیر عامل:

ـ  4 کوچه وحدتـ  خیابان شاهدـ  رخیابان پیامبـ  اشرفی اصفهانی بزرگراه
 44733367 فاکس: 44732338: تلفن                46شماره

Email:  pooya.naghsh@gmail.com 

Web:  www.pooyanaghshomid.com 

 و بنا ا نقش شهریپو 
  ابراهیم آقازادهآقای  مدیر عامل:

ـ  66شماره ـ  سوم بهار نبشـ  خیابان بخشایشـ  غربی سروخیابان ـ  آباد تسعاد
 66774327 و 66737373ـ  3 تلفن و فاکس: 3 واحدـ  دومطبقه 

Email:  info@pooyanaghsh.com 

Web:  www.pooyanaghsh.com 

 پویندگان محیط زیست 
 اصفهانیبرهان ریاضیآقای  مدیر عامل:

 4473 شمارهـ  خمینیبین جمهوری و امام ـ  ولیعصرخیابان 

 22487443 فاکس: 22484337ـ  22422733ـ  22422286 تلفن:
Email:  info@pmz.ir 
Web:  www.pmz.ir 

 برز پی 
 جواد رجاییآقای  مدیر عامل:

 3 طبقهـ  6 شمارهـ  زهراالخیابان ـ  خیابان هنگامـ  میدان رسالت
  77437747 فاکس: 77433473ـ  77833877 تلفن:

Email:  payborz@yahoo.com 

Web:   

 رانیجو ا یپ 
 حسین زارعی نمین یآقا مدیر عامل:
ـ  متری سروستان48ـ  بلوار کاج)زینعلی(ـ  شهرک گلستانـ  همت غرببزرگراه 
 44737734 فاکس:      44777747 تلفن:        66 شمارهـ  شرقی44 سروستان

Email:  pji@peyjouiran.com 

Web:   

 زررایپ 
 محمودرضا مهاجرانی یقاآ مدیر عامل:

 63 شمارهـ  زدانی یکوـ  یزرتشت غربـ  ولیعصرابان یخ

 88374433 فاکس: 88374432ـ  8 تلفن:

Email:  info@pirraz.com 

Web:  www.pirraz.com 

 آزما پیروز پی 
 سیروس پیروزیآقای  مدیر عامل:

 474 شمارهـ  42 کوچهـ  میدان صنایعـ  بلوار میرزای شیرازیـ  شیراز

 32337637 فاکس: 32634687 تلفن:

Email:  piruzpey_azma@yahoo.com 

Web:   

 سنگ یپ 
 یرضا عضدیعل یقاآ مدیر عامل:

 47 شمارهـ  33خیابان ـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(
 88723346ـ  88723273تلفن و فاکس: 

Email:  peysang@ymail.com 

Web:   

 شاهنگ توسعه كرمانشاهیپ 
 یمهک یرضا احمد یآقا مدیر عامل:
 واحدطبقه دوم ـ ـ  3 بلوکـ  ریدغ یتجار یمجتمع ادارـ  یبلوارامامـ  کرمانشاه

44 
 38633768 فاکس: 38644336ـ  38633447 تلفن:

Email:  pishahang_toseh@yahoo.com 

Web:   

 پیشگامان فرآیند نفتا 
 نصراهلل محمدیمدیر عامل: آقای 
 3شماره ـ  کوچه دومـ  کوچه فیاتـ  سه راه مخابراتـ  شهرک اکباتان

 44233673فاکس:  44274434ـ  44274674تلفن: 
Email:  npp@naphthaprocessing.ir 
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Web:  www.naphthaprocessing.ir 

 پیشگام راه زاگرس 
 نیامحمود کیوان آقای مدیر عامل:
 87 شمارهـ  گلشنخیابان ـ  متری دوم سیـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه

  38334763فاکس:  38383447ـ  6 تلفن:
Email:  pishgamrah@yahoo.com 

Web:  www.pishgamrah.com 

 كاویپ 
 یعیون صنیهما یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  انواربست  بنـ  روبروی سینما ایرانـ  خیابان شریعتی
 77377376 فاکس: 77278373ـ  77274434ـ  77278363  تلفن:

Email:  peykav_co@yahoo.com 

Web:   

 كده یپ 
 عزیزاله مجلسی یآقا مدیر عامل:

 ـ طبقه سوم 37ـ شماره  62کارگر)امیرآباد(شمالی ـ بلوار آزادگان ـ خیابان 
 88747632 فاکس: 88337342ـ  88747374ـ  88663763 تلفن:

Email:  info@paykadeh.com 

Web:  www.paykadeh.com 

 گستر پاكانپیمایش 
 محمد نرمانیآقای  مدیر عامل:

 ساختمان پیمایشـ  کسائی(بلوار )38کوچه ـ  فرهنگ شهرـ  شیراز
 32336334 فاکس: 32336676 تلفن:

Email:  paimayesh@yahoo.com 

Web:   

 مونیپ 
 روزانیمنوچهر پ یآقا مدیر عامل:

  3واحد ـ  سومطبقه ـ  44شماره ـ  یابان فاطمیخـ  ولیعصرابان یخ

 88877734 فاکس: 88347334 تلفن:

Email:  paymoun@yahoo.com 

Web:   

 بافت پیوند 
 آقای حبیب داداشی سرج مدیر عامل:

 67 واحدـ  66شماره ـ  دوم کوچهـ  نظری خیابان شاهـ  میدان مادرـ  میرداماد
 66632277فاکس:  66637233ـ  66637286تلفن: 

Email:  payvandbaft@gmail.com 

Web:  www.payvandbaft.com 

  تارا طرح 
 محمدعلی ذوالریاستین یآقا مدیر عامل:

 48 شمارهـ  شادان کوچهـ  آرا ابان جهانیخـ  (آبادوسفیخیابان اسدآبادی)
 88337337فاکس:   )ده خط(88337334 تلفن:

Email:  projects@taratarh.com 

 Web:  www.taratarh.com 

 كیتاز 
  یبیمحمود حب یآقا مدیر عامل:
 دومطبقه ـ  3 شمارهـ  آفتابخیابان ـ  خیابان ونکـ  میدان ونک

 88736773 فاکس: 88736772 تلفن:
Email:  info@tazikco.com 

Web:   
 تاق شیب شار گستر 

 ناجی پژمان ضیاییمدیر عامل: آقای 

 3 واحدـ  طبقه سومـ  مجتمع گلستانـ  سعدیخیابان ـ  کرمانشاه
 37667447فاکس:  37664444تلفن: 

Email:  info@taaghsheeb.com 

Web:  www.taaghsheeb.com 

 تجهیز انرژی 
 اکبر رحمانیعلی آقای مدیر عامل:

 غربی 4 طبقهـ  73 شمارهـ  خیابان قندیـ  خیابان سهروردی شمالی
  88733734فاکس:  88743788ـ  88734777 تلفن:

Email:  tjmod@tajhizenergy.com 

Web: www.tajhizenergy.com  

 تحلیل نقشه نیان 
 فرزاد امینی آریا آقای مدیر عامل:

ـ  جاری بانک ملتمجتمع تـ  الدین نبش حسامـ  خیابان سبحانیـ  جی متری سی
  33784377فاکس:       33447782ـ  33777876 تلفن:    47واحدـ  3 طبقه

Email:   niyan.site@yahoo.com 

Web:  www.niyan.org 

 تخت پوالد 
 اللهی روحآقای عبداهلل مدیر عامل:

 شمالی 3طبقه ـ  68شماره ـ  روبروی باشگاه بانک سپهـ  مطهریخیابان 
 88467464فاکس:  88444226ـ  3 تلفن:

Email:  info@takht-e-poolad.com 

Web:  www.takht-e-poolad.com 

 ربنایتدب 
 یدمحمد صدراالشرافیس یآقا عامل:مدیر 

 43 شمارهـ  شرقی دوست حجت کوچهـ  ینادرابان یخـ  بلوار کشاورز

 88333432 فاکس: 88323374ـ  88323323ـ  88324348 تلفن:
Email:  info@tadbirbana.com 

Web:  www.tadbirbana.com 

 راه تدبیر 
 نورعلی احسانیآقای  عامل:مدیر 
  سمت راستـ  بست اول بنـ  کوی گلشنـ  بلوار پاسدارانـ  ساری
 33343232 فاکس:  33347232ـ  33346774تلفن: 

Email:  tadbirrah@yahoo.com 
Web:   

 تدبیر ساحل پارس 
 مهرداد خلجیآقای  مدیر عامل:

مجتمع ـ  633شماره ـ  از گلستان شمالی بعدـ  بلوار فردوسـ  صادقیهمیدان 
 44744728 فاکس: 44743688ـ  37تلفن: 2Bواحد ـ  طبقه دومـ  آبشار

Email:  info@tadbirsahel.com 

Web:   

  شهر دانشتدبیر 
 بیژن کلهرنیاآقای  مدیر عامل:
 673شماره ـ  مقابل پمپ بنزینـ  آقا آل متری 43 بلواربلوار زن ـ ـ  کرمانشاه

 38337446فاکس:  38334384: تلفن
Email:  tadbirshahr@yahoo.com 

 ت
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Web:  www.tadbirshahr.ir 

 ر صنعتیتدب 
 تورج صابریآقای  مدیر عامل:

 48شماره ـ  خیابان تابان شرقیـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88783377 فاکس: 88246444ـ  47  تلفن:

Email:  info@tadbirsanat.com 

Web:  www.tadbirsanat.com 

 آهنتدبیرگران راه و راه 
 حسین عسگریآقای  مدیر عامل:
 4و  3طبقات ـ  32 شمارهـ  هشت بهشتخیابان ـ میدان گلها 

 88687323 فاکس: 88687377ـ  3 تلفن:
Email:  info@trr.ir 

Web:  www.trr.ir 

 عمرانر و یتدب 
 خردمندجعفر محمددیس یآقا مدیر عامل:

 طبقه پنجمـ  473  شمارهـ  یابان خردمند شمالیخـ  خیابان کریمخان زند

 88343233فاکس:  88343287ـ  88373234ـ  88844224 تلفن:

Email:  info@tad-omran.com 

Web:   

 ایر و فن آسیتدب 
 بهزاد لقاییآقای  عامل:مدیر 
 42شماره ـ  کوچه انتظاریـ  خیابان آفتابـ  خیابان خدامیـ  ونک
 88732367فاکس:  88246473ـ  3 تلفن:

Email:  info@tadbirvafan.com 

Web:  www.tadbirvafan.com 

 راه تردد 
 عباس قدس یآقا مدیر عامل:
 8ه شمارـ  بخشی موقری کوـ  تر از مطهری پایینـ  خیابان مفتح

 88833378 فاکس: 88373232 تلفن:

Email:  info@taraddodrah.ir 

Web:  www.taraddodrah.ir 

 آزمای زنجانتك 
 زادهحمید شعبانآقای  مدیر عامل:

 4844شماره ـ  6 کوچه استاد معینـ  خیابان استاد معینـ  کوی قائمـ  زنجان
 33422777 و 33444624ـ  3 :و فاکس تلفن

Email:  tak_azma@yahoo.com 

Web:   

 رانیا یو طراح یتکنولوژ 
 احسن انوار یآقا مدیر عامل:

 43 واحدـ  طبقه دومـ  62 شمارهـ  بلوار بیهقیـ  میدان آرژانتین

 88738377 فاکس:  88733733  و 88734827ـ  8 تلفن:

Email:  techtar@gmail.com 

Web:  www.techtar.com 

  شهرتکوین 
 انیمحمدرضا موسوسید یآقا مدیر عامل:

ـ  نبش دوم غربیـ  خیابان فکوریـ  سیمون بولیواربلوار ـ  اشرفی اصفهانیبزرگراه 
 44878438فاکس: 44878477ـ  44863747 تلفن:3واحدـ  4طبقهـ  34 هشمار

Email:  takvinshahr@gmail.com 

Web:   

 تاو تبریز تل 
  امیرعلی ماهوتیآقای  مدیر عامل:

 43شماره ـ  مهرگان چهارمـ  جنب هتل تبریزـ  آبرسانـ  تبریز

 33344474 تلفن و فاکس:

Email:  info@taltav.com 

Web:  www.taltav.com 

 تماوان 
 ینعلی مبی آقای مدیر عامل:

 یکشماره ـ  کوچه دومـ  خیابان کاج جنوبیـ  خیابان فاطمی
 88334247فاکس:  88333768ـ  88334244و 88373474ـ  3 تلفن:

Email:  info@tamavan.com 

Web:  www.tamavan.com 

 توان 
 انیمیمق یشکوف بابک یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  رزاو یکوـ  اریابان مهیخـ  ده به مدرسینرسـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 66743887فاکس: تلفن و       66736443ـ  66747874ـ  66747672 : تلفن

Email:  info@tavonconsulting.com 

Web:  www.tavonconsulting.com 

 آب توان 
 ییغمایرج یا یآقا مدیر عامل:

کوچه آقایی پور ـ  گل آرا کوچهـ  مطهری شمالیخیابان ـ  دریا بلوارـ  آباد سعادت
 88238323فاکس:  88233748ـ  88232687 تلفن: 44 شمارهـ 

Email:  info@tavanab.com 

Web:  www.tavanab.com 

 تك توان 
 طهران یفر یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

 3 طبقهـ  37 شمارهـ  ششم کوچهـ  )نوبخت(عربعلیابان یخـ  ابان خرمشهریخ
 88728778 فاکس: 88723863ـ  88724384 تلفن:

Email:  info@tavantech.com 

Web:  www.tavantech.com 

 )توسعه البرز مركزی)تژ 
 اباذریمحمود آقای  مدیر عامل:

 7شماره ـ  خیابان دولتـ  بلوار امیر مازندرانیـ  ساری
 33373233 فاکس: 33334364 ـ 3 تلفن:

Email:  tezhco_1382@yahoo.com 
Web:   

 )توسعه انرژی متین )تام 
 حسین محمودزاده پورناکیآقای  مدیر عامل:

 3ـ طبقه  3شماره ـ  کوچه سلمانـ  خیابان شیخ بهایی شمالیـ  خیابان مالصدرا
 88644483 فاکس: 88644483ـ  4 تلفن:

Email:  info@matinco.net 

Web:  www.matinco.net 

 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 
 احمد نیلیآقای  مدیر عامل:

 3 واحدـ  6طبقهـ  4 شمارهـ  بست سیما بنـ  یخچالخیابان ـ  شریعتیخیابان 
 66232373ـ  66232434 :و فاکس تلفن

Email:   baharestan.paydar@yahoo.com 
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Web:   

 توسعه صنعت انرژی هرمزان 
 اصغر صالحیمدیر عامل: آقای 

 3شماره ـ  ایثار سوم خیابانـ  روانپورخیابان ـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 62677433: فاکس 62677644: تلفن

Email:   info@heidco.com 
Web:  www.heidco.com 

 توسعه كالبدی آسیا 
 ایرج امیریمدیر عامل: آقای 

برج ـ  مجتمع ماهانـ  میدان سروباالتر از ـ  شمالیبلوار پاکنژاد ـ  آباد سعادت
 66447377ـ  3فاکس: تلفن و  447شماره ـ  طبقه همکفـ  فردوسی

Email:  info@toskal.ir 

Web:  www.toskal.ir 

 تولید اطالعات نقشه توان 
 مدیر عامل: آقای محمود هامش

 واحدـ  47 شمارهـ  ساداتخیابان ـ  بزرگراه اشرفی اصفهانیـ  فلکه دوم صادقیه
 44638333تلفن و فاکس:  44638337ـ  4تلفن:  473و  476

Email:  tavancompany@yahoo.com 

Web:   

 یتهران بركل 
 یسیرئ نادر یآقا مدیر عامل:

 6شماره ـ  کوچه سومـ  رعمادیابان میخـ  یابان مطهریخ

 88334744 فاکس: 88747776 تلفن:
Email:  info@tehranberkeley.com 

Web:  www.tehranberkeley.com 

 تهران بوستن 
 یل مسگرپور طوسیاسمع یآقا مدیر عامل:

 4874شماره ـ  خیابان پنجمـ  سیمای ایرانخیابان ـ  3فاز ـ  شهرک قدس)غرب(
 88323386ـ  88373483ـ  88383372ـ  88373646 :و فاکس تلفن

Email:  info@tbe.ir 

Web:  www.tbe.ir 

 ریتهران پاد 
 صالح رضائی یآقا مدیر عامل:

 شمالی 2طبقه ـ  478 شمارهـ  و حافظ ولیعصرن یبـ  یابان طالقانیخ

 22443744 فاکس: 22444373 :تلفن

Email:  tehranpadir@gmail.com 

Web:  www.tehranpadir.ir 

 مندیتهران را 
 یعبد ییعدالت قشقا یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  پنجم و بین کوچه سومـ  )بخارست(ریابان قصیخـ  خیابان بهشتی
 88743747 فاکس:  88743344ـ  6 تلفن:

Email:  info@tehranraymand.com 

Web:  www.tehranraymand.com 

 تهران سحاب 
 ابراهیم شاه قاسمی یآقا مدیر عامل:

 32شماره ـ  جویبارخیابان اول ـ  فاطمی میدان

 88333373 فاکس: 88333674ـ  6 تلفن:

Email:  info@tehransahab.com 

Web:  www.tehransahab.com 

 تهران شالوده 
 یانیآشت یعبدالرضا صفار یآقا مدیر عامل:

 33 واحدـ  4 طبقهـ  3 شمارهـ  قندی میدانـ  خیابان سهروردی شمالی
 88346434 فاکس: 88343283ـ  88343837ـ  88342778 تلفن:

Email:  tsco3944@yahoo.com 

Web:   

 تهران محاسب 
  ینبل گلیجل یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  4/2 نبش خیابانـ  سلماسمیدان ـ  گمنامخیابان شهیدـ  میدان فاطمی
 88764463 :فاکس 88764732ـ  88764733  :تلفن     73

Email:  info@tehranmohaseb.com 

Web:  www.tehranmohaseb.com 

 ندیفرآ نایت 
 یرعمادیابوالحسن م یآقا مدیر عامل:

 33خیابان مطهری ـ خیابان الرستان ـ خیابان عبده ـ شماره 
  88344634ـ  88343387 ـ 88338773ـ  88338764 تلفن:

Email:  tinafarayand1@yahoo.com 

Web:  www.tinafarayand.com 

 رانیجامع ا 
 یبهرستاق یل روحانیجم یآقا مدیر عامل:

   طبقه چهارمـ  422 شمارهـ  هنرمندان پارک یروبروـ  یرانشهرشمالیابان ایخ
 88846446 فاکس: 88864744ـ  88863474 تلفن:

Email:  jame_iran@yahoo.com 

Web:  www.jameiran.com 

 كیجامع تکن 
 منوچهر خزائل یآقا عامل:مدیر 

 64 شمارهـ  یکوچه حافظـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88344733 فاکس: 88367664ـ  88736466ـ  88737334 تلفن:

Email:  info@jametechnic.com 

Web:  www.jametechnic.com 

 جامع كار اسپادانا 
 رضا رضائی آدریانیمدیر عامل: آقای 

ـ  طبقه سومـ  اوسان یمجتمع ادارـ  خیابان کاخـ  باغ باال چهار ابانیخـ  اصفهان
 32274434 :و فاکس تلفن 347واحد 

Email:  jamekarespadana@gmail.com 

Web:   

 جامع كار سپاهان 
 اصغر فوالدگرمدیر عامل: آقای 

ـ  خیابان آبان شرقیـ  4 خیابان خوارزمیـ  بلوار شاهدـ  سپاهان شهرـ  اصفهان
  32344637فاکس:  32344634تلفن:  جامع اختمانس

Email:  jameekar@yahoo.com 

Web:  www.Jameekar.ir 

 جاودان شهر پارس 
 احد فروزانآقای  مدیر عامل:

ـ  2طبقه ـ  یشابوربساختمان ـ  4کوچه ـ  خیابان عبائیانـ  زندخیابان ـ  شیراز
 36347486فاکس:  36343738ـ  3تلفن:  43واحد 

Email:  jsp_1384@yahoo.com 

 ج

mailto:info@heidco.com
mailto:info@heidco.com
http://www.heidco.com/
mailto:info@toskal.ir
http://www.toskal.ir/
mailto:tavancompany@yahoo.com
mailto:info@tehranberkeley.com
http://www.tehranberkeley.com/
mailto:info@tbe.ir
http://www.tbe.ir/
mailto:tehranpadir@gmail.com
http://www.tehranpadir.ir/
mailto:info@tehranraymand.com
http://www.tehranraymand.com/
mailto:info@tehransahab.com
http://www.tehransahab.com/
mailto:tsco3944@yahoo.com
mailto:info@tehranmohaseb.com
http://www.tehranmohaseb.com/
mailto:tinafarayand1@yahoo.com
http://www.tinafarayand.com/
mailto:jame_iran@yahoo.com
http://www.jameiran.com/
mailto:info@jametechnic.com
http://www.jametechnic.com/
mailto:jamekarespadana@gmail.com
mailto:jameekar@yahoo.com
http://www.jameekar.ir/
mailto:jsp_1384@yahoo.com


 

 

Web:   

 نو ابیجو 
 عطااهلل آیت اللهی یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  شمالی یخیابان نیلوـ  برزیلخیابانـ  میدان ونک
 88883323 فاکس: 88734733ـ  88774333 تلفن:

Email:  info@jooyabnou.com 

Web:  www.jooyabnou.com 

 جهان پیمایش سیستم 
 محمد رادنیاآقای  مدیر عامل:

 6 واحدـ  4 شمارهـ  نامهکوچه مرزبانـ  خیابان مفتحـ  خیابان مطهری
   88862367فاکس:   88844823  تلفن:

Email:  gps.eng.co@gmail.com 

Web:  www.gps.eng.com 

  چاروک نقش 
 یفیاوش لطیس یآقا مدیر عامل:

      3 واحدـ  4 شمارهـ  63گلستان ـ  روبروی مرزدارانـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی
 44744272فاکس:   44744273تلفن: 

Email:  charooknaghsh@yahoo.com 

Web:   

 چگالش 
 محمدرضا افشار طارمی یآقا مدیر عامل:

 6شماره ـ  یکوچه مجلسـ  ابان الرستانیخـ  یابان مطهریخ
 88874778 فاکس: 88874774ـ  7 تلفن:

Email:  info@chagalesh.com 

Web:  www.chagalesh.com 

 خاک بافت 
 ینیحس یدمصطفیس یقاآ مدیر عامل:

 واحدـ  6 طبقهـ  3 شمارهـ  یفلسف یکوـ  ردامادیباالتر از مـ  یعتیابان شریخ
  66624774ـ  6: و فاکس تلفن 66367477ـ  4تلفن:  3و 3،4

Email:  info@khakbaft.com 

Web:  www.khakbaft.com 

 پی آزما خاک 
 امیربابک سیدجاللیآقای  مدیر عامل:

 43واحدـ  37شماره ـ  شقاقیفتحی خیابان ـ خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(

 88768433 فاکس: 88773336: تلفن
Email:  khakpeyazma1382@gmail.com 

Web:  www.kpa.ir 

 خاكواران 
 یصادق یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

 6 شمارهـ  بست نسترن بنـ  ابان رامسریخـ  ابان انقالبیخ

 88868786ـ  88364673و  88848383ـ  4 :و فاکس تلفن

Email:  khakvaran_57@yahoo.com 

Web:   

 رانیخاک و بتن ا 
 انیمانیسل آقامحمد یآقا مدیر عامل:

 36 شمارهـ  بلوار آرش غربیـ  د افشارریخیابان فـ  دستگردی)ظفر(خیابان 

 66666432ـ  66377767ـ  66377437 تلفن و فاکس:

Email:  khak.beton.iran@gmail.com 

Web:   

 خاک و بنای شهر 
 شهاب محمودیان آقای مدیر عامل:

 2شماره ـ  متری شرقی 8 کوچهـ  73 میدانـ  متری غربی 42خیابانـ  نارمک
 77237723تلفن و فاکس:  77843384 :فنتل

Email: khakvabana@yahoo.com  

Web:   
 خدمات مدیریت ایرانیان 

  خانم مریم سالکمدیر عامل : 
 ـ طبقه اول 63 شمارهنبش کوچه نوربخش ـ ـ  ابان جویبارخیـ  میدان فاطمی

 88834343فاکس:  88337434ـ  2: تلفن

Email:  info@iremco.ir 

 Web:  www.iremco.ir 

 خدمات مهندسی پارس سیمان صنعت 
  زاده محمد نصیریمدیر عامل : آقای 

 طبقه اولـ  36 شمارهـ  کوچه پروینـ  جم روبروی جامـ  ولیعصرخیابان 
 66233347فاکس:  66233348ـ  67: تلفن

Email:  info@parscement.com 

 Web:  www.parscement.com 

 ك خاکیمکان یخدمات مهندس 
 ینیبهرام ام یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  علیزاده کوچهـ  خیابان بهار شمالیـ  قیطریه
 66678478 فاکس: 66648777ـ  66648477 تلفن:

Email:  ses@sesce.com 

Web:  www.sesce.com 

 سوم معماری و شهرسازی خط 
 زاده اژیهفرهاد نظامآقای  مدیر عامل:

ـ  43شماره ـ  برزویه ویچهارباغ باال ـ خیابان بهار آزادی ـ کخیابان ـ  اصفهان
 32678687فاکس:  32678667تلفن:  همکفطبقه 

Email:  info@thirdlineco.com 

Web:  www.thirdlineco.com 

 نیفزادار 
 شهاب احمدی آزادآقای  مدیر عامل:

ـ ساختمان پزشکان تندیس ـ طبقه  64غرب ـ بلوار دادمان ـ شماره شهرک 
 82468233تلفن و فاکس:  82468738: تلفن اول

Email:  darafzinco@yahoo.com 

Web:  www.darafzin.com 

 داهه 
 یمیبرادران ابراه آرمین یآقا مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  6 شمارهـ  یکم بست بنـ  انوارخیابان ـ  میرداماد بلوار

 66663827فاکس:  66668723و  66367848ـ  3 تلفن:

Email:   dahe.consulting.en@gmail.com 

Web:  www.dahe.ir 

 آب جنوب درود 
 محمدحسن طالبان یآقا عامل:مدیر 

 33 شمارهـ  42کوچه ـ  یابان خاکشناسیخـ  رازیش
 36672473فاکس:  36637334 تلفن:

Email:  doroodab@yahoo.com 

 چ

 خ

 د
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Web:  www.doroodabjonoob.ir 

 بندر ایدر 
 یجمالیبن یمرتض یآقا مدیر عامل:

خیابان کاج ـ  ن ضابطیخیاباـ  خیابان موسویـ  میدان هرویـ  خیابان پاسداران
  66342723 فاکس: 66346444ـ  47 تلفن: 3 شمارهـ  جنوبی

Email:  info@daryabandar.com 

Web:  www.daryabandar.com 

 پاال ایدر 
 یل هندیمحمداسمع یآقا مدیر عامل:

 43 شمارهـ  کوچه مریمـ  شمس تبریزی جنوبیابان یخـ  میرداماد بلوار

 62464684 فاکس:  خط( 2) 62464447 تلفن:
Email:  dpeng@daryapala.com 

Web:  www.daryapala.com 

 انرژیپاال دریا  
 کامران عبدی ساوجیانآقای  مدیر عامل:

  43 شمارهـ  کوچه مریمـ  خیابان شمس تبریزی جنوبیـ  میرداماد بلوار

 66676878 فاکس: 66344637 ـ 3 تلفن:

Email:  info@daryapalaenergy.com 

Web: www.dpenergy.ir  

 میترس ایدر 
 یآبادنجف ین معزیعبدالحس یآقا مدیر عامل:

 6 واحدـ  23شماره ـ  یخوش شمال یابانخـ  یآزاد ابانیخ
 22344684فاکس:  22344374و  22344683ـ  4 تلفن:

Email:  info@daryatarsim.com 

Web:  www.daryatarsim.com 

 پی خاک دریا 
 کیوان کیوان پژوهمدیر عامل: آقای 

 437ستارخان ـ خیابان صحرایی ـ مجتمع آپادانا ـ طبقه اول اداری غربی ـ شماره 
 44663873ـ  2 :و فاکس تلفن

Email:  info@daryakhak.com 

Web:  www.daryakhak.com 

 سازه ایدر 
 زینالی بابکآقای  مدیر عامل:

ایوان خیابان ـ  خیابان تیسفونـ  خیابان خواجه عبداهلل انصاریـ  شریعتیخیابان 
 66847263 فاکس: 66887773ـ  2 تلفن:  طبقه چهارمـ  43 شمارهـ  مدائن

Email:  info@daryasazeh.com 

Web:  www.daryasazeh.com 

 نقشه دریا 
 جلیلی مقام خلیل برزگرآقای  مدیر عامل:

ـ  34 شمارهـ  بلوار نورانیـ  دریا تقاطعـ  بلوار فرحزادیـ  شهرک قدس)غرب(
 6واحد

 88372678فاکس:  88378778ـ  88372776 لفن:ت
Email:  daryanaghsheh@yahoo.com 

Web:  www.daryanaghsheh.com 

 نیدستور نو 
 احمد جواهری نیستانکی یآقا مدیر عامل:

 c2ـ واحد  8 طبقهبرج زیتون ـ ـ  443 شمارهـ  خیابان شهیدانـ  آزادیابان یخ

 43836483 فاکس: 22774483 و 22773362ـ  7 تلفن:

Email:  dastoor_novin@yahoo.com 

Web:  www. dastoornovin.com 

 ن یدورنگاه سرزم 
 ابراهیم توفیق جو یآقا مدیر عامل:

 2 واحدـ  طبقه دومـ  برج پارس ـ  روبروی اداره پستـ  گلسارـ  رشت
 33443683 تلفن و فاکس:

Email:  dn_sarzamin@yahoo.com 

Web:   

 ابیدور 
 یسور اسداهلل یآقا مدیر عامل:

 4 واحد ـ  67 شمارهـ  ینورمحمد کوچهـ  سیدخندان باالترازپلـ  یعتیشر ابانیخ
 66822376 فاکس:تلفن و      66842327 تلفن:

Email:  douryab@yahoo.com 

Web:   

 دید 
 ن محمودیحس یآقا مدیر عامل:

 438شماره ـ  ابان رودسریخـ  ابان حافظیخ

 88344742 تلفن و فاکس: 88343826 تلفن:
Email:   

Web:   

 دیدگاه ارومیه 
 کریم باباخانی ساریجالوآقای  مدیر عامل:

 2 طبقهـ  42 شمارهـ  حسن زادهمتری 42کوچه ـ  خیابان برقـ  ارومیه
  33433447فاکس:  33482633ـ  33434634 و 33482637ـ  8 تلفن:

Email:  info@didgahco.com 

Web:  www.didgahco.com 

  گستران امروزرادپی 
 منصور ذوالفقاری یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  بست زرین بنـ  خیابان رحمانیـ  چهارراه قناتـ  خیابان دولت
 66784362 فاکس: 66774823: لفنت

Email:  radpey100@yahoo.com 

Web:  www.radpey.com 

 آهنگ  راز 
 فر ینید عیسع یآقا مدیر عامل:

واحد ـ  4/64خیابان ولیعصر ـ باغ فردوس ـ خیابان طوس ـ نبش ستاره ـ پالک 
43 
 62834733ـ  62834737 :و فاکس تلفن

Email:  info@razahang.com 

Web:   

 رانیراز 
 نقی بیضاوی یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  347 ساختمانـ  ان زندخ  میکرخیابان  یابتداـ  عصریدان ولیم

 88337744 فاکس: 88346444ـ  46 تلفن:

Email:  raziran@raziran.com 

Web:  www.raziran.com 

 گرانیراز 
 محسن برادران عبداللهی یآقا مدیر عامل:

 6زنگـ  دومطبقه ـ  4شماره ـ  کوچه مینابـ  خرمشهر)آپادانا(خیابان 

 ر
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 88337463ـ  88347378ـ  88747478تلفن و فاکس: 

Email:  rrazigaranco@yahoo.com 

Web:   

 راسخ سپاهان 
 امیرمنصور زمانیآقای  عامل:مدیر 

ـ  ساختمان پارسا ـ  موزه تخته فوالدمقابل ـ  شرقی خیابان شیخ مفیدـ  اصفهان
 32244382 :فاکس 32244384ـ  3 :تلفن طبقه اول

Email:  info@rasekhco.ir 

Web:  www.rasekhco.ir 

 راماب 
 انییجواد صحرا یآقا مدیر عامل:

 راماب ساختمانـ  442 شمارهـ  خیابان بیست و پنجمـ  آبادسعادت
 88283327فاکس:  88283337 : تلفن

Email:  info@ramab.com 

Web:  www.ramab.com 

 آهن راه راه 
 مقدم محمدهادی بنده یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  شرقی 46 کوچهـ  جنوبی طباطباییخیابان عالمه ـ  آباد تدسعا
 88283838 فاکس: 88383673ـ  4 تلفن:

Email:  info@rar.ir 

Web:  www.rar.ir 

 راهبرد تردد فردا 
 مسعود خدادادیانمدیر عامل: آقای 

 2واحد ـ  4شماره ـ  کوچه سهندـ  خیابان هنگامـ  میدان رسالت
 77484834فاکس:  77434378 تلفن: 

Email:  rtf.consultant@gmail.com 

Web:  www.rtf.ir 

 راهبرد توسعه طرحها 
 تکان تپه مهدی شکوهیآقای  مدیر عامل:

 واحدـ  62 شمارهـ  نبش کوچه خداجوـ  خیابان اختیاریه جنوبیـ  کالهدوزخیابان 
 66334788 فاکس: 66723377ـ  3 تلفن: 8و7و 2

Email:  info@pdsco.ir 

Web:  www.pdsco.ir 

  سناراهبرد 
 غالمرضا مقیمیآقای  مدیر عامل:

 ـ طبقه دوم 27 شمارهـ  باالتراز میدان سناییـ  خیابان سناییـ  پل کریمخان
  88344383 فاکس: 88346743و  88346747ـ  48 تلفن:

Email:  info@rahbordconsult.ir 

Web:  www.rahbordconsult.ir 

 راه برد نقشه اطلس 
 صدرا صفویانمدیر عامل: آقای 
 3واحد ـ  33شماره ـ  خیابان جهان آراـ  (یوسف آبادخیابان اسدآبادی)

  88333877فاکس:  88333746تلفن: 
Email:  info@ranamap.ir 

Web:  www.ranamap.ir 
 سازه پلراه 

 یانیگلصورت پهلو یعل یآقا مدیر عامل:
 23 واحدـ  ساختمان نگارـ  سرو غربیـ  سروچهارراه ـ  آباد سعادت

 66337634فاکس:  66334477ـ  8و  66444374ـ 2 تلفن:
Email:  rahsazehpol@yahoo.com 

Web:   

  شهریادراه سازه 
 علیرضا خلیلی الموتیمدیر عامل: آقای 

 64ـ شماره بان اطاعتی شمالی ـ کوچه قائم یک بلوار مرزداران ـ خیا
 88633262ـ  7 تلفن و فاکس:

Email:  shahryad_consultant@yahoo.com 

Web:  www.shahryad.com 

 راه و ساختمان برآورد سازه مازند 
 محمدعلی صدیقیمدیر عامل: آقای 

 44شماره ـ  کوچه کیهانـ  خیابان پیام نورـ  پانزده خردادخیابان ـ  ساری
 33443776فاکس:  33447837و  33637366ـ  4تلفن: 

Email:  baravordsazeh@gmail.com 
Web:  www.baravordsazeh.com 

 راههای طالیی البرز 
 پورحسن فرضیآقای  مدیر عامل:

 واحد یکـ  474 شمارهـ  خیابان فاضل شمالیـ  کوی نصر)گیشا(

  88684637 فاکس: 88684364ـ  2 تلفن:
Email:  rta_irco@yahoo.com 

Web:  www.rtatraffic.com 

 مللیاب  راه 
 مظفر بیگلرآقای  مدیر عامل:

 77 شمارهـ  (4/4)کوچه رادافزونـ  گلها میدانـ  بزرگراه شهید گمنام
 88324833فاکس:  88324372: تلفن

Email:  info@rahyabmelal.com 

Web:  www.rahyabmelal.com 

 زنانیرا 
 ناصر آزمون یآقا مدیر عامل:

 4دوم ـ واحد  طبقهـ  8 شمارهـ  6پژوهشگاه کوچه ـ  احمدقصیر)بخارست(خیابان 
 88473846 فاکس: 88734438ـ  88474847ـ  88734488 تلفن:

Email:  rayzanan_eng@yahoo.com 

Web:   

 فن یرا 
 زاده مسعود غالمعلی یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  27 شمارهـ  ابان ششمیخـ  ابان نوبختیخـ  ابان خرمشهریخ

 88737377 فاکس: 88742833 ـ 88737332 ـ 88748432 تلفن:

Email:  raayfan@yahoo.com 

Web:   

 رانیرصد ا 
 انیوان زادوریط یآقا مدیر عامل:

ـ  46 شمارهـ  شرقی(44خیابان مقدس)ـ  نرسیده به میدان کاجـ  آباد سعادت
 66728733 فاکس: 66728738 تلفن: 4 واحد

Email:  info@rassadiran.com 

Web:  www.rassadiran.com 

 رمپ 
 انیاصغر اردکانیعل یآقا مدیر عامل:

 3 طبقهـ  3 شمارهـ  یغرب 3 شهیاندـ  اندیشه ابانیخـ  یشرقخیابان بهشتی 
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 88444873 فاکس: 88444737 ـ 88444887 تلفن:

Email:  info@rampco.ir 

Web:  www.rampco.ir 

 روجیار 
 جعفریآقای جالل  مدیر عامل:

 37شماره ـ  6ژاله ـ  کوچه سوسنـ  کشاورزخیابان ـ  سنندج

 33684383ـ  33663843 تلفن و فاکس:
Email:  rojyar_moshaver@yahoo.com 

Web:   

 روژان و همکاران 
 آقای بارنارد عسگری مدیر عامل:

     طبقه اولـ  4 شمارهـ  وراوینیخیابان ـ  سلیمان خاطرخیابان ـ  خیابان مطهری
 88366343فاکس:  88346673ـ  2 تلفن:

Email:  rojan.co@gmail.com 

Web:   

 نورگستر  ییروشنا 
 یفید حنیمحمدفر یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  غربی 28خیابانـ  )جنوب اتوبان همت(جنوبی شیرازخیابان 
 88746433فاکس:  88243773ـ  3   :تلفن

Email:  noorgostar@gmail.com 

Web:  www.noorgostar.com 

 روند فناوری محیط 
 رادعماد رضائیآقای  مدیر عامل:

 443 شمارهـ  خیابان هشتمـ  6 فازـ  کوی سرجنگلداریـ  کرمان
 36464734و  36464733ـ  4 :و فاکس تلفن

Email:  ravandco@yahoo.com 

Web:   

 رونین 
  کیارش شجاعیآقای  مدیر عامل:
 3 شمارهـ  خیابان آفتابـ  خدامیخیابان ـ  خیابان ونک

 88736773فاکس:  88736772 تلفن:

Email:  info@roninco.com 

Web:  www.roninco.com 

 انیرو 
 یزرعکان یمهد یآقا مدیر عامل:

 44 شمارهـ  شرقی 63نبش خیابان ـ  بلوار آزادگانـ  کردستانبزرگراه 
 88747364 :و فاکس تلفن 88773883تلفن: 

Email:  rooyan.co@gmail.com 

Web:  www.royanco.net 

 كاوان آب ره 
 آقای علیرضا پوراشرف مدیر عامل:

 6 احدوـ  (447 )ساختمان2 شمارهـ  خیابان ناطق نوریـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی
 44433774فاکس:  44423232ـ  44434824 :تلفن

Email:  rah_ab_kavan@yahoo.com 

Web:   

 آور ره 
 فرشید وزیریآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  کوچه فرهادـ  خیابان لیلیـ  ونکخیابان ـ  میدان ونک

 88734332  فاکس: 88747474 تلفن:

Email:  info@rahavar-ce.com 

Web:  www.rahavar-ce.com 

 رهاب 
 سهیل آل رسول یآقا مدیر عامل:

 ـ طبقه اول 68 شمارهـ  اسفندیار بلوارـ  خیابان ولیعصر

 88782332 فاکس: 88783367 تلفن:

Email:  info@rahabconsult.ir 

Web:  www.rahabconsult.ir 

 رهاد اكسین 
 دلگشااهلل حبیبآقای  مدیر عامل:

ـ  6 طبقهـ  ساختمان دانشـ  خیابان ده کیان آبادنبش ـ  وهابیخیابان ـ  اهواز
 فاکس:تلفن و      33343777ـ  33378744 تلفن:      8 و 7واحد 

33378238 

Email:  rahadoxin.co@gmail.com 

Web:   

 انیوپ ره 
 اتابک یعلسید یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  43پیوند ـ کوچه  بلوارشهرک مخابرات ـ 
 66734487فاکس:  66382342ـ  66382334 تلفن:

Email:  info@rahpooyan-eng.com 

Web:   

 رهداد 
 یمحمد گرجستان یآقا مدیر عامل:

ـ طبقه سوم ـ  473ه شمارـ  63و  63بین وکیل آباد ـ  وکیل آبادبلوار ـ  مشهد
 32747863: و فاکس تلفن 376واحد 

Email:  rahdad_c_e@yahoo.com 

Web:   

 رهرو 
 مدیر عامل: آقای نورایر مقردیچی آرامیانس

 ـ طبقه سوم 7 ـ شماره دهمـ خیابان  خالد اسالمبولی)وزرا(خیابان 
 88338723ـ  88338633تلفن و فاکس: 

Email:  rahroconsult@yahoo.com 

Web:  www.rahro-co.com 

 رانرهروان عم 
 نژادمحمد محمدی یآقا مدیر عامل:

 47ـ طبقه دوم ـ واحد  438خیابان آزادی ـ روبروی خیابان دکتر قریب ـ شماره 
 22323684فاکس:  22467762تلفن: 

Email:  rahrovanomran@yahoo.com 

Web:  www.rahrovanomran.com 

 طرح رهساز 
 سیدابوالقاسم مظفرزادهآقای  مدیر عامل:

 ـ طبقه دوم 3 شمارهـ  )طاهری( 66 خیابانـ  خیابان قندیـ  سهروردی شمالی
 88344762فاکس: 88372348و  88373338ـ  3 تلفن:

Email:  rahsaztarh@yahoo.com 

Web:  www.rahsaztarh.com 

 فردا شهیاند افتیره 
 مهدی حسن زاده اصفهانیمدیر عامل: 
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شماره ـ  متری گلستان 33 ابانیخـ  یشمال نیشاه ابانیخـ  بزرگراه همت غرب
 44438237تلفن و فاکس:      44422832ـ  44427643 تلفن:     2 واحدـ  672

Email:  rahyaft.af@gmail.com 

Web:  www.rahyaftaf.ir 

 آب ری 
 محمد طاهری زادهمدیر عامل: 

 37ـ شماره  بنی سیبلوار ماندال)آفریقا( ـ خیابان 
 88782462فاکس:   8373تلفن: 

Email:  tender@rayabco.com 

Web:  www.rayabco.ir 

 ل بندریر 
 ساسان کرمی یآقا مدیر عامل:

ـ  37 شمارهـ  )حکمت غربی(سلیمانیبرادران خیابان ـ  بلوار اندرزگوـ  هیقیطر
 66677363فاکس:  66677334ـ  66677736تلفن:  4 واحد

Email:  railbandar@yahoo.com 

Web:  www.rail-bandar.ir 

 ریزاو 
 هیمحمدرضا مسعود یآقا مدیر عامل:
 32 شمارهـ  ابان مالصدرایخـ  میدان ونک

 88734834 فاکس: 88746428ـ  88736734 تلفن:

Email:  info@zavir-consult.com 

Web:  www.zavir-consult.com 

 ابیهیزاو 
 انییرمضان صفا یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  62 شمارهـ  ابان آرشیخـ  یابان دستجردیباالتراز خـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88277374تلفن و فاکس:       88273842ـ  47 تلفن:     6 واحدـ  همکف

Email:  zaviehyabco@gmail.com 

Web:   

 داریزركشت پا 
 ینیام یمحمدمهد یآقا مدیر عامل:

 6 طبقهـ  3 شمارهـ  نیریکوچه شـ  تقاطع آراراتـ  یابان خدامیخـ  دان ونکیم
 88724376 فاکس: 88748233 ـ 88736438 تلفن: 4 واحدـ 

Email:  zarkeshtco@gmail.com 

Web:  www.zarkesht.com 

 زلزله محاسب 
 رسول سامعی آقای مدیر عامل:

شماره ـ  کوچه گلستانـ  شرقی 46 آسمانـ  باالتر از میدان کتابـ  آباد سعادت
 66737777فاکس:  66726743 تلفن:   44واحد ـ  طبقه سومـ  37

Email:  zelzeleh.mohaseb.co@gmail.com 

Web:  www.zelzelehmohaseb.com 

 رانیزم 
 سعید جلولی یآقا مدیر عامل:

 28 شمارهـ  خدری خیابانـ  خیابان میرزای شیرازی

 88867463 فاکس: 88844874ـ  2 تلفن:

Email:  info@zamiran.com 

Web:  www.zamiran.com 

 آزماساخت زمین 
  خواهآرش رزمآقای  مدیر عامل:

ـ  434شماره ـ بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری ـ بلوار مرزداران ـ چهارراه ایثار 
 -4واحد
 66773344 :و فاکس تلفن        66773333ـ  44677674ـ  44643437تلفن: 

Email:  info@zaminsakhtazma.co.ir 

Web:  www.zaminsakhtazma.co.ir 

 شناسان آسماری زمین 
 افشین کریمیمدیر عامل: آقای 

 44شماره ـ  3کوچه ـ  خیابان سرونازـ  ارم بلوارـ  شیراز

 36633337فاکس:  36672744تلفن: 

Email:  info@asmari.ir 

Web:  www.asmari.ir 

 آوران فن زمین 
 علی طاهریآقای  مدیر عامل:

  6واحد ـ  مجتمع جلفاـ  خیابان نظرـ  اصفهان
  خط( 2) 32644324 :و فاکس تلفن

Email:  zafa@zaminfanavaran.com 

Web:  www.zaminfanavaran.com 

 فیزیك زمین 
 جعفر کیمیا قلممدیر عامل: آقای 

 43 شمارهـ  8 اندیشهـ  خیابان اندیشهـ  خیابان بهشتی
 88467383فاکس:  88444334ـ  88447734 تلفن:

Email:  info@zpcengrs.com 

Web:  www.zpcengrs.com 
 ستایز 

 مجتبی علی بیگی آقای مدیر عامل:

 امیرکبیر جنوبیخیابان ـ  احمدجالل آل خیابان ابتدای ـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی
 44638432ـ  44663737 :و فاکس تلفن      2واحد ـ  36 شمارهکوچه الله ـ ـ 

Email:  zistatehran@ymail.com 

Web:  www.zista.ir 

 ستابیز 
 زوارحاج مهرداد یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  کوچه پروینـ  بعداز چهارراه کارگرـ  فاطمی غربیخیابان 
 22364737فاکس:  22364734ـ  3 و 34447777 لفن:ت

Email:  info@zistab.com 

Web:  www.zistab.com 

 اب پایشژرف 
 ابراهیم غزلآقای  مدیر عامل:

ـ  3 شمارهـ  کوچه همدانـ  بین بلوار کشاورز و فاطمیـ  خیابان کارگر شمالی
 22344276فاکس:  22434762ـ  22436343 تلفن: 6 واحد

Email:  jarfabpayesh@yahoo.com 

Web:  www.jarfabpayesh.com 

 شانیاند ژرف 
 یاالسالم خیرشیام یمجتب یآقا مدیر عامل:

ـ طبقه 46 مارهشـ  خیابان پارک شقایقـ  سوم خیابانـ  سرو شرقیـ  آباد سعادت
ـ  66333347ـ  66333367 و 66722343ـ  4 :و فاکس تلفن   دوم

66787237 

Email:  jarf@jarfandishan.com 

Web:   

 ز

 ژ
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 ریژ 
 یشیاحمد گشا یآقا مدیر عامل:

طبقه ـ  34 شمارهـ  سومخیابان نبش ـ  خیابان قندیـ  خیابان سهروردی شمالی
 88723778و  88734787ـ  8 لفن و فاکس:ت همکف

Email:  zhair@yahoo.com 

Web:  www.zhair-co.com 

 ژیزمان 
 رادمدیر عامل: آقای احمد بزرگی

ـ  زار سبزهـ کوچه  دهقانرضایی خیابان آزادی ـ خیابان ـ ابتدای  میدان آزادی
 83778223فاکس:  22777234ـ  22777337 تلفن:   44شماره 

Email: gisementiran@yahoo.com 

Web:  www.gisementiran.com 

 ژیناب غرب 
 تن لهونیکیوان زرهآقای  مدیر عامل:

 4شماره ـ  شبنمکوچه ـ  سعدیخیابان ـ  سنندج

 33223483 فاکس: 33223486: تلفن
Email:  zhinab_consult@yahoo.com 

Web:  www.zhinab.com 

 ژئوپی 
 پور فرزاد فیضآقای  مدیر عامل:

 63شماره ـ  کوچه دانشمندـ  بلوار شبلیـ  سنندج
 33684443فاکس:  33637334ـ  3 تلفن:

Email:  geopeyco@gmail.com 

Web:   

 تهران ژئوتکنیك 
 ایمدیر عامل: آقای سپهر سربیشه

 8شماره ـ  63خیابان ـ  سعادت آباد
  88773334فاکس:  88383472ـ  88384336تلفن: 

Email:  tehran.geotechnic@yahoo.com 

Web:  www.tehran-geotechnic.co 

 سازه گیالن ژئو 
 آقای محسن فرمند مدیر عامل:

 8شماره ـ  خیابان شیرخانیـ  شهرک بهشتیـ  دیلمان بلوارـ  گلسارـ  رشت
  33738333 تلفن و فاکس: 33767247 تلفن:

Email:  geosaze@hotmail.com 

Web:   

 اندیش كاو ژئو 
 نکو آرش امینیآقای  مدیر عامل:

 6 واحدـ  663 شمارهـ  الدین طوسیخواجه نصیرخیابان ـ  شریعتیخیابان 
 77262247فاکس:  77286648ـ  43 تلفن:

Email:  geokav.cons@gmail.com 

Web:  www.geokav.com 

 ساباط طرح آرا 
 فرد فریبرز مهدوی طباطبایی یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  رضا حاج کوچهـ  باغشمال راه چهاربه  دهینرسـ  ارتش ابانیخـ  تبریز
فاکس:     33374382 ـ 33374386 تلفن:   3 طبقهـ  62 و 64

33323448 
Email:  sabat_tarh@yahoo.com 

Web:  www. sabattarh.com 

 ساتروپات پل 
 مدیر عامل: آقای انوشیروان روان 

ـ  دوم طبقهـ   27شمارهـ  کوچه صدرـ  نرسیده به خیابان فاطمیـ  خیابان ولیعصر
 88872364فاکس:  88872364ـ  3 تلفن: 4 و 3واحدهای 

Email:  info@satropot.com 

Web:  www.satropot.com 
 سنج آذر ساختار 

 مدیر عامل: آقای عالءالدین بهروش
 68شماره ـ  کوی چهاردهمـ  گلستان خیابانـ  شهرک رشدیهـ  تبریز
 32226777فاکس:  32226787تلفن: 

Email:  sakhtarsanj@yahoo.com 

Web:  www.sakhtarsanj.com 

 اندیش ساختار متین 
 آقای مهدی زندی کریمیمدیر عامل: 
 3واحد ـ  63شماره ـ  کوچه یکمـ  فالمک شمالیـ  شهرک غرب

  88378773فاکس:  88387724ـ  3تلفن: 
Email:  info@samaaco.com 

Web:  www.samaaco.com 

 سارویه 
 فرشید راه نمایی آقایمدیر عامل: 

 همکفـ طبقه  سارویهساختمان ـ  بن بست بنفشهخیابان توحید میانی ـ اصفهان ـ 
 32687863فاکس:  34347737ـ  32687738 :تلفن

Email:  sarooyeengco@gmail.com 

Web:  www.sarooye.com 

 سازآب اهواز 
 ی جهرماهلل یاحمد ف یآقا مدیر عامل:

 62شماره ـ  یابان پنجم شرقیخـ  انپارسیکـ  اهواز
 33364284 فاکس: 33364287ـ  33364284ـ  33364282  تلفن:

Email:  sazabahwaz@sazabahwaz.com 

Web:  www.sazabahwaz.com 

 سازآب پردازان 
 عطاری احمدخواجه علی یآقا مدیر عامل:

 ید غربیناهخیابان نبش ـ  بلوار گلستانـ  اهواز
 33346626فاکس:  33343433 تلفن:

Email:  info@spce.co.ir 

Web:  www.sazabpardazan.com  

 نوه سازوار 
 اغیا قزلاهلل  قدرت یآقا مدیر عامل:

    3شماره ـ  مینو یکبست  بنـ  نگارستان نهمـ  ابان پاسدارانیخ
 66848774: فاکس 66837737 ـ 66837787تلفن: 

Email:  sazco@sazco.com 

Web:  www.sazco.com 

 سازه 
 بابک امیرانی یآقا مدیر عامل:

 34شماره ـ  )دریای نور(سرافراز ابانیخـ  خیابان بهشتی

 88733873 فاکس: 88733364 تلفن:
Email:  info@sazeh.co.ir 

 س
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Web:  www.sazeh.com 

 پویا اندیشان سازه 
 دستجردی محمد وحیدآقای  مدیر عامل:

 466شمارهـ  بست خندان نبش بنـ  خیابان عافیتـ  منوچهریخیابان ـ  اصفهان
 36633248فاکس:  36637778ـ  36663283تلفن:  طبقه همکفـ 

Email:  info@sap.co.ir 

Web:   

 رانیا یپرداز سازه 
 قلممسعود زرینآقای  مدیر عامل:

 2 شمارهـ  (خیابان بیستمبلوار ابطحی)ـ  بزرگراه کردستان

 88236437 فاکس: 86473777  تلفن:

Email:  info@sazehpardazi.com 

Web:  www.sazehpardazi.com 

 سازه تدبیر مارون 
 حمداله داهیممدیر عامل: آقای 
 3ـ طبقـه    6722ـ شـماره    ایستگاه محمودیهـ   باالتر از پارک ویخیابان ولیعصر ـ  

 66733483فاکس:    62633324 ـ 62633337 ـ 62633328 :تلفن3واحد
Email:  info@stmco.ir 

Web:  www.stmco.ir 
 سازه فرافن 

 نوروز شهابیان مدیر عامل: آقای
)ساختمان رسالت( ـ  47ـ شماره   خیابان سرافراز ـ کوچه دوازدهم ـ   بهشتی ابانیخ

 88736343 فاکس: 88728368ـ  88344378تلفن:  طبقه اول
Email:  info@sazehfarafan.com  

Web:  www.sazehfarafan.com 

 )سازه معماری امروز)سما 
 ثانیامیرحسین ضیایی آقای  مدیر عامل:

 ـ واحد یک 43شماره ـ  کوچه آهورـ  باالتراز میردامادـ  یعتیشر ابانیخ
 66834337 :فاکس 66834232ـ  66834263تلفن: 

Email:  samacon_eng@yahoo.com 

Web:   

 ران)سبا(یبلند ا یها سازه 
 فریدون معین جهرمی یآقا مدیر عامل:
 6 شمارهـ  ریاحی بست بنـ  انتظامی خیابان نیرویـ  خیابان خدامیـ  میدان ونک

 88782783تلفن و فاکس:  88883333تلفن:    طبقه سومـ 
Email:  consult.saba@gmail.com 

Web:  www.sabaco-ir.com 

 های بلندپایه جهان سازه 
 زادهاکبر مرتضیعلی آقای مدیر عامل:

ـ  کوچه مفتاحـ  خیابان گرمسار غربیـ  خیابان شیراز جنوبیـ  خیابان مالصدرا
 88727434ـ  4تلفن و فاکس:  چهارم جنوبی طبقهـ  4 شماره

Email:  info@whstruc.com 

Web:  www.whstruc.com 

 انیساز 
 یمهرداد اشتر یآقا مدیر عامل:

 46شماره ـ  دوم خیابانـ  آل احمد بزرگراه تر از پایینـ  کارگر شمالیابان یخ
 88334434 فاکس: 88336648ـ  88336637ـ  88336634 تلفن:

Email:  info@sazian.net 

Web:  www.sazian.net 

  سامان آبراه 
  حسین سخایی راد یآقا مدیر عامل:

  4شماره ـ  شادی کوچهـ  ای(تپه) قره63خیابان ـ  آباد سعادت
 88233774فاکس:  88284377تلفن: 

Email:  info@samanabrah.com 

Web:  www.samanabrah.com 

 سامان آب سرزمین 
 محمدرضا زرسازی آقای مدیر عامل:

 467شماره ـ  آریافر و ایثارخیابان بین ـ  بلوار مرزداران
 44632268تلفن و فاکس: 

Email:  info@samanab.com 

Web:  www.samanab.com 

 اصفهان یسامان انرژ 
 سیدمهدی حسینی یآقا مدیر عامل:

 طبقه هفتمـ  برج آزادـ و بزرگراه میثمی  تقاطع پل مفتحـ  بلوار کشاورزـ  اصفهان
 37724328 فاکس: 37723733ـ  37728386 تلفن:

Email:  ise@samanenergy.ir 

Web:  www.samanenergy.ir 

  آور پژوهان نامسامان 
 یتهران یسلطان یمدیر عامل: آقای هاد
ـ  66 شمارهـ  سپر یکوـ  کودکتر از چهارراه جهاننییپاـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 88233426فاکس:  88233423 ـ 3تلفن:  7 واحد
Email:  info@sapna-co.com 

Web:  www.sapna-co.net 

 سدرود سامان 
 یکیعبدالباسط هالل ب یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  3طبقه ـ  ساختمان سامان سدرودـ  خیابان ارشادـ  انصاری بلوارـ  رشت
 33734774 فاکس: 33734774 تلفن:

Email:  samansadroud@yahoo.com 

Web:  www.samansadroud.com 

 سام پترو تدبیر اكسون 
 فرهاد خالدیانمدیر عامل: آقای 

 6واحد ـ  2 شمارهـ  غربیکوچه هفتم ـ  یزدیفرخیخیابان ـ  پاسدارانخیابان 
 66847783فاکس:  66877838ـ  66877828تلفن: 

Email:  info@sampetro.com 

Web:  www.petroexxon.com  
 سانو 

 بهمن حشمتی یآقا مدیر عامل:
 44 شمارهـ  نبش کوچه یاسـ  )توانیر(ابان عباسپوریخـ  عصریابان ولیخ

 88773367 فاکس:  خط( 7) 88777473 تلفن:
Email:  info@sano.ir 

Web:  www.sano.ir 

 آب اروند سبز 
 شایان سبزیوندآقای  مدیر عامل:

 2 شمارهـ  خیابان وحیدـ  بلوار گلستانـ  اهواز
 33644424 فاکس:تلفن و  33644426ـ  3: تلفن

Email:  sabzab@gmail.com 
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Web:  www.sabzab.com 

 سامانه سبالن سبز 
 ایرج خوش باطنآقای  مدیر عامل:

 ـ طبقه اول 33شماره ـ  کوچه هشتمـ  ای اهلل خامنهخیابان آیتـ  اردبیل
 33633727فاکس: و  تلفن

Email:  sabzsamaneh@gmail.com 

Web:  www.sabzsamaneh.com 

 نو ینان مهندسیآفر سبك 
 علیرضا مجیدی خامنه یآقا مدیر عامل:

 6 واحدـ  4 شمارهـ  کوچه الوندـ  قائم مقام فراهانیخیابان ـ  خیابان مطهری
 88843784 فاکس: 88344474ـ  2  تلفن:

Email:  info@samogroup.com 

Web:  www.samogroup.com 

 پردازان سپهر نقش 
 سیدمحسن سیادتیآقای  مدیر عامل:

ـ  6 شمارهـ  کوچه بهارـ  خیابان رفعتـ  نرسیده به میدان قدسـ  خیابان شریعتی
 66743437ـ  34 تلفن و فاکس:        طبقه اول

Email:  snp.eng.co@gmail.com 

Web:   

 سختاب 
 فرخ افرا یآقا مدیر عامل:

 433 شمارهـ  نرسیده به صابونچیـ  هویزه غربیابان یخـ  سهروردی شمالیابان یخ
 88473634اکس: فا 82744367ـ  88374363 تلفن:

Email:  info@sakhtab.com 

Web:   www.sakhtab.com 

  سازه پارسسدره 
 یاریامیدرضا صفیآقای  مدیر عامل:

 واحدـ  64 شمارهـ  سوم و سیخیابان نبش جنوب به شمال ـ ـ  بزرگراه کردستان
 88333733 فاکس: 88338884و  88338884ـ  6 تلفن:   زیرهمکفـ  47

Email:  info@sodreh.com 

Web:    www.sodreh.com 

 گستر ارتباط دیسد 
 یانیورک یمیابراهاهلل نصرت یآقا مدیر عامل:

 44 شمارهـ  عرفی شیرازیخیابان ـ  ایی شمالیشیخ بهخیابان 
 88738274فاکس:     88278847ـ  47  تلفن:

Email:  info@sadidco.com  

Web:    www.sadidco.com 

 ساز سرابن 
 آقای محمدرضا پورزرگر مدیر عامل:
 یک واحدـ  33 شمارهـ  موزهکوچه سهروردی شمالی ـ ـ  سیدخندان

  88342886 فاکس: 88342884 تلفن:
Email:  reza_pourzargar@yahoo.com 
Web:   

 سراوند 
 یجواد اکبر یآقا مدیر عامل:

 3واحد ـ  3شماره ـ  وهابی برزیکوچه ـ  دومخیابان ـ  نیلوفرخیابان 
 88374334فاکس:  88364673 :تلفن

Email:  info@saravand.ir 

Web: www.saravand.ir  

 نیسرزم 
 مور هنربخشیت یآقا مدیر عامل:

 طبقه اولـ  33 شمارهـ  کوچه ششمـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88738337 فاکس: 88736623 ـ 88737364 ـ 88737383 تلفن:

Email:  info@sarzamin-eng.com 

Web:  www.sarzamin-eng.com 

 سروه 
 نال زادگانید زیجمش یآقا مدیر عامل:

نویس  بست خوش بنـ  روبروی پمپ بنزینـ  پل رومیبعد از ـ  شریعتیخیابان 
 66646736 تلفن و فاکس:     66282427 تلفن:       طبقه اولـ  6778 شماره

Email:  seroveh@gmail.com 

Web:   

 سطح و صنعت 
 محمود دادمنش یآقا مدیر عامل:

 46 شمارهـ  شرقی یازدهم خیابانـ  کاج میدانـ  آباد سعادتخیابان 
 66374377 فاکس: 66728737 تلفن:

Email:  info@sathosanat.com 

Web:  www.sathosanat.com 

 النیدرود گیسف 
 غالمحسین بهزاد نظیف یآقا مدیر عامل:

 پنجم کوچهنبش ـ  پانزده خرداد یکوـ  حشمتچهارراه ـ  یبهشت بلوارـ  رشت
 33272776: فاکس 33223734ـ  33223344ـ  33236233 تلفن:

Email:  admin@moshaversefidrood.ir 

Web:  www.moshaversefidrood.ir 

 سکو 
 سامی ستایش یآقا مدیر عامل:

 7 طبقهـ  63شماره ـ  کوچه شهداـ  یشمال یرازیش یرزایابان میخ
  88763473فاکس:  88768737 ـ 6 تلفن:

Email:  info@sakoogroups.com 

Web:  ww.sakoogroups.com 

 سگال 
 محمدمهدی برنده یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  78 شمارهـ  خیابان فتحی شقاقی نبشـ  آباد()یوسف اسدآبادیخیابان 
 88772388 فاکس: 88767373ـ  88746383 تلفن:

Email:  segal.eng@gmail.com 

Web:   

 طرح سنجش امکان 
 انیرزاخانیادموند م یآقا مدیر عامل:

ـ  66 شمارهـ  ویـکوچه تقـ  روی پمپ بنزینـروبـ  خیابان سهروردی شمالی
 خط( 8) 88467772 تلفن و فاکس: 8 واحدـ  3 طبقه

Email:  info@sat-iran.com 

Web:  www.sat-iran.com 

 سو سه 
 حسن ملک یآقا مدیر عامل:

ـ  طبقه اولـ  62 شمارهـ  نبش خیابان هویزهـ  خیابان صابونچیـ  خیابان بهشتی
 88342347 فاکس: 88738284ـ  88737478 تلفن: 46واحد 

Email:  se_soo@yahoo.com 
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Web:   

  سهندترانشه 
  یآرمن کنعان یآقا مدیر عامل:

 7 واحد ـ  طبقه دومـ  42شماره ـ  تورخیابان ـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 66742247فاکس:  66742273ـ  66736434ـ  66736463 تلفن:

Email:  sahandtranche@yahoo.com 

Web:  www.sahandtranche.com 

 تك سی 
 رضوان اهللآقای شکر مدیرعامل:

ـ  6 شمارهـ  نبش کوچه مدیر ـ  بلوار ستاریـ  میرداماداز  باالترـ  خیابان ولیعصر
 88438442فاکس:  88438633و 8 تلفن: 3 واحدـ  6 طبقه

Email:  seatac_eng_co@hotmail.com 

Web:    

 سخت یس 
 یعبدالرضا کرم یآقا مدیر عامل:

 یادار طبقه اول ـ  ساختمان آفتابـ  ابان آفتابیخـ  خدامیابان یخـ  دان ونکیم
 88736232 فاکس: 88733824 ـ 6 تلفن: 7 واحدـ 

Email:  sisakht.cons@gmail.com 

Web:  www.sisakht.com 

 گنالیس 
 ینوزاد دیس یمصطف یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  ابان مردادیخنبش ـ  ها بلوار گلـ  ها دان گلیمـ  یابان فاطمیخ

 88773736 فاکس: 88337843ـ  37و  88763627 ـ 28 تلفن:

Email:  info@signaleng.ir 

Web:  www.signaleng.ir 

 نامیس 
 یگودرز معنو یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  حسینی خیابانـ  طالقانیابان یخ باالتر ازـ  ولیعصر خیابان
 88338778فاکس:  88343376ـ  88347673 تلفن:

Email:  info@sinamco.com 

Web:  www.sinamco.com 

 سیویار 
  اورنگ فرزانهمدیر عامل : آقای 

ـ  آذر خیابانـ  خیابان شکراهللـ  بیمارستان قلبروبروی ـ  خیابان کارگر شمالی
 88333744فاکس: تلفن و       88333874: تلفن 3واحدـ  44 شماره

Email:  info@cvr-co.com 

Web:  www.cvr-co.com 

 شاران 
 ییده شفایخانم سپ مدیر عامل:

 3438 و 3434 شمارهـ  برج های آ.اس.پـ  24خیابان ـ  بزرگراه کردستان
 88737367 فاکس:تلفن و  88736383 تلفن:

Email:  info@sharan.ir 

Web:  www.sharan.ir 

 شارستان 
 بهرام فریورصدری یآقا مدیر عامل:

 32 شمارهـ  خیابان فیروزهـ  مرغابابان یخـ  خرمشهر)آپادانا(ابان یخ

 88734323 فاکس: 88727444ـ  88724734ـ  88728333 تلفن:

Email:  info@sharestan.com 

Web:  www.sharestan.com 

 شارمند 
 آزاد یسلطان کیاوش یآقا مدیر عامل:

 44 واحدطبقه پنجم ـ ـ  33شماره ـ  فناخسروخیابان ـ  میدان تجریش
 66733743فاکس:  66733474ـ  66734333تلفن: 

Email:  info@sharmand.ir 

Web:  www.sharmand.ir 

 سازه شارین 
 محمدرضا خباز تمیمیآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  36 شمارهـ  خیابان کبکانیانـ  غربی خیابان زرتشت

 88333833 فاکس: 88338678ـ  3 تلفن:
Email:  info@sharin.ir 

Web:  www.sharin.ir 

 خاک گلستان شالوده 
 عامریحسین عربآقای  مدیر عامل:

 8شماره ـ  پنجمنوبخت ـ  نوبختخیابان ـ  42بهشت ـ  خیابان بهشتیـ  گرگان

 36427733 فاکس: 36427284ـ  3 تلفن:
Email:  info@shaloodehkhak.com 

Web:  www.shaloodehkhak.com 

 سازان شبکه شالوده 
 اسمعیل پورشاهیدآقای   مدیر عامل:

 شمارهـ  بلوار سیما جنوبیـ  خیابان یزدانیانـ  از دولت تر پایینـ  خیابان شریعتی
      66624632فاکس:  66363237ـ  6تلفن:  8 واحدـ  3 طبقهـ  43

Email:  shaloudeh@gmail.com 

Web:  www.shaloudeh.com 

 مقاوم عمران)شمع( یها شالوده 
 ینادر شعبان یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  کوچه دهمـ  )مهناز(خیابان صابونچیـ  خیابان بهشتی
 88368344 فاکس: 88368347ـ  4 تلفن:

Email:  shame_cu_eng2000@yahoo.com 

Web:  www.sham-e.com 

 شانول فرآیند 
 محمد مخدراتیآقای  مدیر عامل:

 34 شمارهـ  3 خیابان توحیدـ  خیابان گلهاـ  بلوار دریاـ  )قدس(غربشهرک 

 88734663 فاکس:  )خط ویژه( 88384677 تلفن:

Email:  info@shanul.com 

Web:  www.shanul.com 

 ن ارتباط تهرانیشاه 
 فرزاد اقدامی فاتح آبادی یآقا مدیر عامل:

توانیر ـ خیابان نظامی گنجوی ـ خیابان چهل شاهد ـ خیابان رستگاران ـ کوچه 
 82784637 فاکس:   82786338ـ  82784434 تلفن:  6ـ واحد4شماره ـ آرشیا 

Email:  info@shaahin.com 

Web:  www.shaahin.com 

 شتاب راه ساز  
  اسماعیل قهرمانیمدیر عامل: آقای 

شمالی آذر  نبشـ خیابان شکراهلل ـ روبروی بیمارستان قلب ـ  کارگر شمالیخیابان 
 88333844فاکس:  88332433 تلفن: ـ واحد یک 44شماره ـ 

Email:  shetabrahsazco@gmail.com 

 ش
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Web:  www.srsce.ir 

 مسه یزدش 
 آقای مجید سهرابی مدیر عامل:

 334شماره ـ  نبش کوچه حافظـ  خیابان مطهریـ  یزد
 33663363 تلفن و فاکس: 33663634 تلفن:

Email:  shamseyazd@gmail.com 

Web:   

 شورا 
 علی قرشی یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  دوم غربی شهرک سئول ـ خیابان نسترن ـ کوچهـ  خیابان سئول

 88643434 فاکس: 88643488 ـ 37 تلفن:
Email:  info@shora.co.ir 

Web:  www.shora.co.ir 

 شهرآب خزر 
 محمد کهنسال نودهی یآقا مدیر عامل:

 ساختمانـ  4 نبش نبوتـ  خیابان نبوتـ  میدان سرگلـ  بلوار معلمـ  رشت
 33334346فاکس:  33378338 ـ 3 تلفن:شهرآب     

Email:  info@shahrabkhazar.com 

Web:  www.shahrabkhazar.com 

 سازه شهران 
 عبدالمجید شهیدیآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  کوچه سلمانـ  بهایی خیابان شیخـ  خیابان مالصدرا
 88736338فاکس:  88243747ـ  63 تلفن:

Email:  info@shahransaze.com 

Web:  www.shahransaze.com 

 راز پارت شهر 
 فرشید علمدارآقای  مدیر عامل:

قبل از تقاطع ـ  خیابان نخلانتهای ـ  بحرالعلومخیابان ـ  شهرک باهنرـ  کرمان
 36437637ـ  36426623  :و فاکس لفنت    22شماره ـ  سمت راستـ  گلستان

Email:  info@srpce.com 

Web:  www.srpce.com 

 سازان شهر فردا 
 فواد مرعشیاهلل  سید فتح آقای مدیر عامل:

 4 شمارهـ  66 کوچهـ  خیابان شمالیـ  شهرک فرهنگیانـ  ارومیه

 36634283 فاکس: 33866477ـ  33833373 تلفن:
Email:  shahr.e.farda.co@gmail.com 

Web:   

 شهر و برنامه 
 زادهمنصور مساح یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  3 شمارهـ  برزی خیابان وهابیـ  )آپادانا(خرمشهرغربیخیابان 

 88374334 فاکس: 88364673ـ  4 تلفن:

Email:  sob_arch@yahoo.com 

Web:  www.sob-arch.ir 

 شهر و خانه 
 قهرمان صمیمی یآقا مدیر عامل:

 344 شمارهـ  اچهیابان باغ دریخـ  اصفهان
 37827743 فاکس: 37827744ـ  3 تلفن:

Email:  shahr.o.khaneh@gmail.com 

Web:  www.shahrokhaneh.com 

 شهر و عمران 
 یرازیش یعبدالرضا سلطان یآقا مدیر عامل:

 6 شمارهـ  یکوچه شانزدهم شرقـ  یهقیابان بیخـ  نیدان آرژانتیم
 88734342 فاکس: 88732634ـ  88733266 تلفن:

Email:  shahrvaomran@yahoo.com 

Web:   

 راه تدبیر شیب 
 روزبه عرفان مدیر عامل: آقای

 44 طبقهـ  عمارت صباـ  منصوربعداز پل ـ  خیابان فارابی)چایکنار(ـ  تبریز
 33378734فاکس:   خط( 47) 33378767 تلفن:

Email:  shibrah.mkt@gmail.com 

Web:  www.shibrah.com 

 صدر آب فارس 
  آقای محمدجواد کاظمی مدیر عامل:

 طبقه اولـ  44شمارهـ  کوچه بیستمـ  ولیعصرخیابان ـ  شیراز
 32624438فاکس:  32673438 تلفن:

Email:  sadrabfarsco@gmail.com 

Web:  www.sadrabfars.com 

 صدر آب نیرو 
  مهدی مالئیآقای  مدیر عامل:

 43واحد ـ  طبقه پنجمـ  ساختمان هایلندـ  4 آزادگانخیابان ـ  ارومیه
 33473334فاکس:  33443674  تلفن:

Email:  sadrabniroo@yahoo.com 

Web:  www.sadrabniroo.com 

 ده كرمان و صد 
 مجید وزیرزاده ابراهیمی یآقا مدیر عامل:

 انقالبچهارراه نبش ـ  (سفیزر شهدا) ابانیخـ  کرمان

 33336343 فاکس: 33336324ـ  33336373 تلفن:
Email:  manager@moshaver110.ir 

Web:  www.moshaver110.ir 

 دار مبین صنعت 
 محمدتقی ویسهآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  32شماره ـ  شرقی 34خیابان ـ  خیابان صرافهاـ  بلوار دریاـ  آباد سعادت
 88288743 فاکس:تلفن و  88283377 تلفن:

Email:  sd_mobin@yahoo.com 

Web:  www.sanatdarmobin.ir 

 رانیت ایریصنعت و مد 
 یوان امامیک یآقا مدیر عامل:

 444شماره ـ  نرسیده به میدان شعاعـ  مقام فراهانی خیابان قائم
 88378227 فاکس: 88846674 ـ 88846627 ـ 88833462 تلفن:

Email:  info@smi.co.ir 

Web:  www.smi.co.ir 

  رعدانصنعتی 
 مدیر عامل: آقای سیدعلیرضا هندی

 47 شمارهـ  خیابان آرمانـ  کوچه هومانباالتر از پل همت ـ ـ  توانیر
 88732244فاکس:  88773346 ـ 3تلفن: 

Email:  radaan_ce@yahoo.com 

 ص
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Web:  www.radaan.ir 

  نوهاصنعتی 
 افشار خان آقای حمید مدیر عامل:

ـ طبقه  4 شمارهـ  اول بن بستـ  عسگریانخیابان ـ  شرقی )فرمانیه(لواسانی
 همکف
 66234733 فاکس: 66234727ـ  26 تلفن:

Email:  knowhow@neda.net 

Web:  www.knowhow.ir 

 طازند 
 حبیب اله غزازانیآقای  مدیر عامل:
کوچه ـ  دلیریخیابان ـ  آرش شرقی بلوارـ  خیابان فرید افشارـ  خیابان ظفر

 66778337فاکس:  66243343ـ  64: تلفن 43 شمارهـ  سرو
Email:   info@tazand.com 

Web:  www.tazand.com 

 هیطاق و پا 
 کلوری یدرضا ساسانیحم یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  شرقی کوچه لعلـ  خیابان پروین اعتصامیـ  خیابان فاطمی
 88323327 فاکس: 88374332ـ  88326773ـ  88333446 تلفن:

Email:  taaghopayeh@yahoo.com 

Web:   

 النه یعت سبز گیطب 
 یانتیابوالقاسم ص یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  ساختمان طبیعت سبزـ  نرسیده به دانشگاه آزادـ  بلوار الکانـ  شتر
 33446777 فاکس: 33443847ـ  33444677 تلفن:

Email:  tabiatsabz2000@yahoo.com 

Web:   

 طراحان البرز سبز 
 یغفار امیر یآقا مدیر عامل:

ساختمان طراحان ـ  روبیاتی 2روبروی مرکز مخابرات ـ  خمینیبلوار امامـ  رشت
 33247232تلفن و فاکس:  33243633ـ  3تلفن:  البرز سبز

Email:  info@tasiran.ir 

Web:  www.tasiran.ir 

 تارمه طراح 
 فریدون رضایانآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  64 شمارهـ  کوچه ششمـ  (بخارستقصیر) خیابان
 88367783 فاکس: 88734673 تلفن:

Email:  tarmeh_con@yahoo.com 

Web:   

  طراحی صنعتی ایران 
 آقای جواد بازرگان هرندی مدیر عامل:

 683 شمارهـ  ر کاوه و چهارراه قناتابین بلوـ  دولتخیابان 

 66722866 فاکس: 66724434ـ  38 تلفن:

Email:  iid@tarahi.com 

Web:  www.tarahi.com 

 طرح 
 احمد فرازمند یآقا مدیر عامل:

 674واحد ـ  دوم طبقهـ  6 شمارهـ  خیابان یکمـ  )یوسف آباد(اسدآبادیخیابان 
 88334443ـ  47 تلفن و فاکس:

Email:  tarhco@hotmail.com 

Web:   

 ریز آب طرح 
 حسن کالنتریآقای  مدیر عامل:

 سوم جنوبی طبقهـ  44 شمارهـ  پنجم نبشـ  خیابان بلوچستانـ  گیشا()کوی نصر
 88682838تلفن و فاکس:  88682833ـ  47 تلفن:

Email:  tarheabriz_coeng@yahoo.com 

Web:   

 آفرینان پارس طرح  
 حمید شفیعیآقای  مدیر عامل:

خیابان کاخ سعادت آباد غربی ـ کوچه ـ  باغ باال چهار خیابانـ  اصفهان
 فاکس: 32227332ـ  32227334: تلفن 44شماره ـ  (43)تصاعدیان

32227262 
Email:  pta_co@yahoo.com 

Web:   

 آفرینان پاسیلو طرح 
 شیری مدیر عامل: آقای علی اوسط

 طبقه اولـ  37شماره ـ  کوچه آرامـ  شمالی مفتحخیابان 

  88864884: و فاکس تلفن
Email:  info@tapasilu.com 

Web:   

  طرح ارتباطات 
 یقاسم عبداهلل یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  خزان یکوـ  ارتش یجنب مهندسـ  یغرب یابان فاطمیخ
 22467276فاکس:  22342234ـ  3 تلفن:

Email:  tec.ertebat@gmail.com 

Web:  www.tec-co.ir 

 صفاهان طرح افرا 
 ن نقشیحس یآقا مدیر عامل:

   (72 شماره) ساختمان افراـ  میس خیابان بیـ  خیابان بزرگمهرـ  اصفهان
 36743372فاکس:  36743437ـ  4 :تلفن

Email:  info@tarhafra.com 

Web:  www.tarhafra.com 

 شانیطرح اند 
 ینادر عربشاه یآقا مدیر عامل:

 36شماره ـ  یمان خیابانـ  ریتدان هفتیم
 88862637فاکس: 88336473ـ  88373673تلفن: 

Email:  tarhandishan@taceco.com 

Web: www.taceco.com  

 طاش(شهر طرح اندیشان( 
 خانم لطیفه هیئت مدیر عامل:

 47 شمارهـ  کوچه کامبیزـ  خیابان الوندـ  آرژانتینمیدان 

 88887338فاکس:  88778378ـ  88884646ـ  88737763 تلفن:

Email:  mail@tash.co.ir 

Web:  www.tash.co.ir 

 طرح بامداد 
 یئرایکت یمجتب یآقا مدیر عامل:

 ط
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 مارهشـ  33 خیابانـ  34 خیابانـ  آرا خیابان جهانـ  آباد()یوسفاسدآبادیخیابان 
 88248633فاکس:  88738837ـ  88738847 :تلفن     اول غربی واحد  67

Email: info@trbmd.com 

Web:  www.trbmd.com 

 رح پرهونط 
 ن افشارزادهیدغالمحسیس یآقا مدیر عامل:

 376 واحدـ  447 ساختمانـ  نیدان فلسطیمتر از  پایینـ  نیابان فلسطیخ
 22437247فاکس:  22474362 ـ 22438433: تلفن

Email:  info@t-parhoon.com 

Web:  www.t-parhoon.com 

 طرح پیمایش 
 ساسان ارمغانآقای  مدیر عامل:

  ساختمان نیایشـ  27شماره ـ  نبش نیایشـ  فرحزادیار بلوـ  )غرب(شهرک قدس
 66323333فاکس:       66738387ـ  66732323: تلفن     67و 43ـ   3واحد 

Email:  info@tarhepeymayesh.ir 
Web:  www. tarhepeymayesh.co.ir 

 طرح صنعت 
 رضا فهیمی یآقا مدیر عامل:

 34شهرک غرب ـ خیابان ایران زمین ـ بعد از خیابان دوم ـ شماره 
 88374236فاکس:  88326737: تلفن

Email:  tsc@tarhe-sanat.com 

Web:   www.tarhe-sanat.com 

  ارنوگطرح 
 محمد صمدانیآقای  مدیر عامل:

 44شماره ـ  44کوچه ـ  آبنوسخیابان ـ  کرمان

 36477447فاکس:  36434433 تلفن:
Email:  info@garnault.ir 

Web:  www.garnault.ir 

 طرح معماری محیط 
 مسعود نیلچیانیآقای  مدیر عامل:

ـ  طبقه سومـ  4763 شمارهـ  ست سیناب بنـ  پل رومیبعد از ـ  خیابان شریعتی
  66674268ـ  66673473  تلفن و فاکس: 33واحد 

Email:    da_environment@yahoo.com 

Web:   

  نشاینواندطرح 
 نژادعلی پاکآقای  مدیر عامل:

ـ  (67خیابانخروجی اول)ـ  بعد از پل حکیمـ به سمت جنوب  بزرگراه کردستان
 88334743 فاکس: 88334747 تلفن: 64 شمارهـ  62 خیابان

Email:  info@tna-co.com 

Web:  www.tna-co.ir 

 نیطرح نو 
 اناس حدادیق یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  44حامد جنوبی ـ  بلوار سجادـ  مشهد
  32763332 فاکس: 32763337 تلفن:

Email:  tarhnowin@yahoo.com 

Web:   

  شیآماطرح و 
 مزدک سپانلو یآقا مدیر عامل:

 63 شمارهـ  ه چهارمکوچـ  قنبرزادهخیابان ـ  خیابان خرمشهر
 88733476فاکس:  88727887ـ  88727737 تلفن:

Email:  info@tarhoamayesh.co.ir 

Web:  www.tarhoamayesh.co.ir 

 قاپو طرح و آمایش 
 آقای آیدین سعیدیمدیر عامل: 

 647شماره ـ  از تقاطع گلشن بعدـ  سینای غربی انتهای ابنـ  بلوار سجادـ  مشهد
 32732337فاکس: تلفن و  32732334ـ  6تلفن: 

Email:  taagh.co@gmail.com 

Web:  www.taagh.ir 

 طرح و ابداع 
 انیمیشاهرخ کر یآقا مدیر عامل:

 7 طبقهـ  37 شمارهـ  غربی )کیهان(میرزایی زینالیخیابان ـ  سهروردی شمالی
 88343334 فاکس: 88476623ـ  88737383 تلفن:

Email:  tarh_ebda@yahoo.com 

Web:   

  و اثرطرح 
 خانم رویا مشیر فاطمی مدیر عامل:

ـ  23 شمارهـ  پردیسخیابان نبش ـ  خیابان شیراز شمالیـ  خیابان مالصدراـ  ونک
 88747443 فاکس: 88747373 تلفن: 6 واحد

Email:  tarhvaasar@yahoo.com 

Web:   

 طرح و اجرای كاسون 
 منصور بدیعیآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  4طبقه ـ  64 شمارهـ  مقدسکوچه ـ  قصیر)بخارست(خیابان 
 88333472ـ  88737263 فاکس:و  تلفن 88346883تلفن: 

Email:  mb@kassoun.com 
Web:   

 شهیطرح و اند 
  عباس سریری یآقا مدیر عامل:

 اول طبقهـ  37شماره ـ  36خیابان ـ  اسدآبادی)یوسف آباد(خیابان 
 88233748فاکس:  88334872ـ  88334833ـ  88334837: تلفن

Email:  tarh_o_andisheh_c_e@yahoo.com 

Web:   

 کانیشه یطرح و اند 
 افراز آرمین یآقا مدیر عامل:

 47طبقه چهارم ـ واحد ـ  443شماره ـ  اکبریعلی خیابان ـ  بهشتیخیابان 
 83782743 فاکس: 82743874ـ  88478727ـ  88746272 تلفن:

Email:  yekanconsulting@gmail.com 

Web:  www.yekancompany.ir 

 طرح و ایده ستاوند 
  خانم مریم سراجیمدیر عامل: 

 مصطفی خمینی خیابانـ  مدرس بلوارـ  بابل
 36437374فاکس:  36678634 :تلفن

Email:  co.setavand@gmail.com  
Web:  www.ti-setavand.ir   

 شیطرح و پاال 
 فرامرز ذوالریاستین یآقا مدیر عامل:
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  43 شمارهـ  ابان آزادگانیخـ  یابان قائم مقام فراهانیخ
 88746773 فاکس: 88748344 تلفن:

Email:  info@tarhopalayesh.com 

Web:  www.tarhopalayesh.com 

 آورطرح و پژوهش بوم 
 اللهیسیدفرهاد آیتآقای  مدیر عامل:

 ـ  برج گردون جنوبیـ  نبش خیابان آذربایجان شرقیـ  پایین تر از میدان جمهوری
  22837238فاکس:  22383377تلفن:  474 واحدـ  طبقه اول

Email:  tpba.ar@gmail.com 

Web:  www.tpbaco.com 

 لیطرح و تبد 
 یامک دولتشاهیس یآقا مدیر عامل:

 3ـ واحد  8شماره ـ  سی و دومـ خیابان خیابان اسدآبادی)یوسف آباد( 
 82742483فاکس:  88473473ـ  74 :تلفن

Email:  tarhotabdil@yahoo.com 

Web:  www.tarho-tabdil.com 

  ماندگار تدبیرطرح و 
 آالنق ینادره نظر خانممدیر عامل: 

 683شماره ـ  (ی)ظفر غربیدستگرد ابانیخـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88733636فاکس:  88783738 ـ 3تلفن: 

Email:  info@tarh-mandegar.com 

Web:  www.tarh-mandegar.com 

 طرح و تعاون 
  ه نوربخشالنصرتآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  63شماره ـ  جعفرنژاد خیابانـ  کنارگذر جنوبی بزرگراه یادگار امامـ  اوین
 66344274فاکس:  66343433ـ  66343443تلفن:  اول

Email:  tarh_o_taavon@yahoo.com 

Web:  www.tarhotaavon.ir 

 طرح و راهبرد پویا 
 ابوالفضل فرجادآقای  مدیر عامل:

 مارهشـ  جنب بانک ملیـ  ضلع جنوب شرقیـ  آبادتقاطع بزرگراه همت و جنت
 44446243فاکس:  44484667ـ  6 :تلفن 3 واحد  423

Email:  info@trp-eng.com 

Web:  www.trp-eng.com 

  بیناطرح و ساخت 
 پاشمدیر عامل: آقای عباس دانه

 467ـ شماره  (بوستان نهمخیابان جعفری)خیابان پاسداران ـ 
 66322773فاکس:  66322774تلفن: 

Email:  javadi@bina-consult.com 

Web:  www.bina-consult.com 

 العماره طرح و ساخت شمس 
 بخشمحمدرضا توانمدیر عامل : آقای 

 83شماره ـ  6صنعت روبروی بن بست ـ  کوچه صنعتـ  کاشانیخیابان ـ  یزد
 32683778فاکس:  32683727ـ  32683747ـ  32683737: تلفن

Email:  shamsolemareh.co@gmail.com 

Web:   

 طرح و سازه كاسپین 
 امیرعلی سپهرمآقای  مدیر عامل:

 2واحد ـ  463 شمارهـ  نبش کوچه اصلی پورـ  مفتح شمالیخیابان 
 88867432 ـ 7 تلفن و فاکس:

Email:  moshaverin_caspian@yahoo.com 

Web:  www.tscaspian.com 

 طرح و كاوش 
 سیروس اهرنجانی یآقا عامل:مدیر 

کوچه ـ  بین خیابان تیر و خیابان الفـ  روبروی هتل استقاللـ  چهارراه پارک وی
  66733744 فاکس: 66733777ـ  3 تلفن:  4 شمارهـ  خرداد غربی

Email:  tarhokavosh@gmail.com 

Web:  www.tokco.com 

  طرح و مدیریت اجرا 
 مدیر عامل: آقای غالمرضا رحیمی

 23باالتر از میدان ونک ـ خیابان خدامی ـ شماره 
 88733433 فاکس: 88243327تلفن: 

Email:  info@dcmc.ir 

Web:  www.dcmc.ir 

 طرح و مدیریت انرژی پویا 
 حسین شریعتآقای  مدیر عامل:

ـ  44شماره ـ  نبش کوی دومـ  بیست متری دومـ  گلشهر یکخیابان ـ  ارومیه
  33478744 فاکس: 33478746ـ  3: تلفن 6واحد 

Email:  info@tomep-consultant.com 

Web:  www.tomep-consultant.com 

 یطرح و معمار 
 اعتماد یتیخانم گ مدیر عامل:

ـ  434 شمارهـ  و قنبرزادهخیابان صابونچی  بینـ  خرمشهر)آپادانا(ابان یخ
 88726733 فاکس: 88723487ـ  88728444 : تلفن 476واحد

Email:  info@tarhvamemary.ir 

Web:  www.tarhvamemary.ir 

 طرح و منطقه 
 هباز صالحیتاحسن  یآقا مدیر عامل:

 سومطبقه ـ  486 شمارهـ  عشقیارخیابان روبروی ـ  خرمشهر)آپادانا(خیابان 

 88366628 فاکس: 88737464ـ  88373327 تلفن:
Email:  tarh_mantagheh@yahoo.com 

Web:   

 طرح و منظر تهران 
 ایرج قاسمیمدیر عامل: آقای 

 3فلسطین ـ پایین تر از بزرگمهر ـ کوچه شمشاد ـ شماره میدان فلسطین ـ خیابان

 22324844ـ  22324843تلفن و فاکس: 
Email:  info@tarhomanzar.com 

Web:  www.tarhomanzar.com 

 طرح و نظارت 
 آقای علیرضا طباطبائی مقدم مدیر عامل:
 طبقه چهارمـ  438 شمارهـ  بلوار کشاورز

 88384438فاکس:  88324434 و 88332773ـ  4 تلفن:

Email:  tvn@tarhvanezarat.com 

Web:  www.tarhvanezarat.com 

  نقش پارس پادیاوطرح و 
 آرش مهرگانیمدیر عامل: آقای 
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رشت ـ تقاطع خیابان معلم و بیستون ـ روبروی بانک صادرات ـ ساختمان صابر ـ  
 36383233 فاکس:و  تلفن 8ـ واحد  4طبقه 

Email:  parspadiyaw@yahoo.com 

Web:   

 طرح و نقشه باختر 
 پور آقای رئوف صفایی مدیر عامل:
 شمارهـ  خیابان مددکارانـ  بلوار بهزیستیـ  بلوار زنـ  پاسداران میدانـ  کرمانشاه

 38383847فاکس:  38383844ـ  3 تلفن:       62
Email:   tnbcec@yahoo.com 

Web:   

  هفتمطرح 
 فندرسکیعلیرضا  یآقا مدیر عامل:

 4ـ واحد  43شماره ـ  بلوار سردار جنگلـ  کاظمیخیابان ـ جنوبی پونک 
 42743723فاکس: تلفن و  42743723ـ  42748648 :تلفن

Email:  info@tarhehaftom.com 

Web:  www.tarhehaftom.com 

 عرصه 
 سعید معنویآقای  مدیر عامل:

 7شماره ـ  گانهیکوچه ـ  یابان خردمند جنوبیخـ  خیابان کریمخان زند

 88868632 تلفن و فاکس: 88862243 ـ 88844346 تلفن:

Email:  info@arsehconsulting.com 

Web:  www.arsehconsulting.com 

 عصر فرآیند معماری 
 آقای جعفر سرخوشمدیر عامل: 

 2ـ واحد 2ـ شماره  یکمـ خیابان دشتستان  سه راه ضرابخانهخیابان شریعتی ـ 
 غربی
 62774833فاکس:  62776373ـ  62776374تلفن: 

Email:  info@farayandmemari.ir 

Web:   

  طرح البرزعمران 
 ربیعی هخانم بهارمدیر عامل: 

 ساختمان آذرـ  کوچه یاسـ  رودکی خیابانـ  ساری
 33273784فاکس:  33273783تلفن: 

Email:  omrantarh@otaco.ir 

Web:  www.otaco.ir 

 عمران محیط زیست 
 یعشق سینا یآقا مدیر عامل:

سئول شمالی ـ باالتراز بزرگراه نیایش ـ بین سوم و چهارم شرقی ـ ابان یخ
 466شماره
 88743346 فاکس: 88742282ـ  88742226 تلفن:

Email:  info@omz.ir 

Web:   

 عمران منابع آب اهواز 
  پیام صالحه شوشتری یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  غربی کاشانخیابان ـ  کوی سعدیـ  اهواز
 33344333 فاکس: 33342376: تلفن

Email:  omranab76@gmail.com 

Web:  www.omran-ab.ir 

 عمران و ابنیه پرهون 
 محمدرضا بافندهآقای  مدیر عامل:

 واحدـ  سومطبقه ـ  444شماره ـ  خواجه عبداهلل انصاریخیابان ـ  شریعتیخیابان 
 66827444 فاکس: 66887287 تلفن: 3

Email:  info@parhooncs.com 

Web:  www.parhooncs.com 

 ور عیوق راه 
 آزاد کریمیمدیر عامل: آقای 

 3شماره ـ  کوچه مژدهـ  خیابان تعریفـ  سنندج
 33636887 تلفن و فاکس:

Email:  ayuoghraah@yahoo.com 

Web:    
 فارور 

 بازرگان یمرتض یآقا مدیر عامل:

ـ  طبقه هفتمـ  448 مانساختـ  فریمان خیاباننبشـ  غربی خیابان طالقانی
 22333834اکس:ف 22482733ـ  22476443 لفن:ت      67 واحد

Email:  faroor_iran@hotmail.com 

Web:  www.faroor.org 

 یسازان انرژ ندیفرآ 
 حسین رهنما یآقا مدیر عامل:

 477 شمارهـ  (غربی پیروزیعلیائی ) خیابانـ  کوی نصر)گیشا(

 88623234 فاکس: 88624748 تلفن:
Email:  info@fsec-co.com 

Web:  www.fsec-co.com 

 د معماریفرآین 
 محمدرضا سربخشمدیر عامل: آقای 
 3 ـ واحد 2شماره ـ  یکم دشتستانـ  پایین تر از حسینیه ارشادـ  خیابان شریعتی

 66887837 فاکس: 66887834ـ  2تلفن: 
Email:  info@farayand.ir 

Web:  www.farayand.ir  

 مواد یند نوآوریفرآ 
 یفراهان یمهد یآقا مدیر عامل:

 واحدـ  478 ساختمانـ  دوم و نبش خیابان هفتادـ  آباد()یوسفخیابان اسدآبادی
  88247437 فاکس: 88247434 ـ 2 تلفن:     6

Email:  info@mipec-co.com 

Web:  www.mipec-co.com 

 تحقیق سپاهان فرا 
 حمید سعادت نیامدیر عامل: آقای 

شماره ـ 46 ابانیخ ـ یقاتیتحق یشهرک علمـ  دانشگاه صنعتی اصفهانـ  اصفهان
644a 33336472فاکس:  33334774 ـ 83 :تلفن 

Email:  info@sbr-co.com 

Web:  www.sbr-co.com 

 ا عرشه یدر فرا 
  نیافرهاد دارابی یآقا مدیر عامل:

 37شماره ـ  یکم توحیدـ  دینبلوار خورـ  )غرب(قدسشهرک 
 88773332 کس:فا 88326637: تلفن

Email:  info@faradarya.com  

Web:  www.faradarya.com  

 ع

 ف

mailto:parspadiyaw@yahoo.com
mailto:tnbcec@yahoo.com
mailto:tnbcec@yahoo.com
mailto:info@tarhehaftom.com
http://www.tarhehaftom.com/
mailto:info@arsehconsulting.com
http://www.arsehconsulting.com/
mailto:info@farayandmemari.ir
mailto:omrantarh@otaco.ir
http://www.otaco.ir/
mailto:info@omz.ir
mailto:omranab76@gmail.com
http://www.omran-ab.ir/
mailto:info@parhooncs.com
http://www.parhooncs.com/
mailto:ayuoghraah@yahoo.com
mailto:faroor_iran@hotmail.com
http://www.faroor.org/
mailto:info@fsec-co.com
http://www.fsec-co.com/
mailto:info@farayand.ir
mailto:info@mipec-co.com
http://www.mipec-co.com/
mailto:info@sbr-co.com
http://www.sbr-co.com/
mailto:info@faradarya.com


 

 

 دیفراد 
 محمدقاسم پورتقی یآقا مدیر عامل:

 8 شمارهـ  دهم خیابانـ  )وزرا( یابان خالد اسالمبولیخ

 88742367 فاکس: 88774423 تلفن:
Email:  info@fce.ir 

Web:  www.fce.ir 

 فرارهساز فن 
 مدیر عامل: آقای کورش جایروند

 38شماره ـ  مهر بین میدان سلماس و خیابان جهانـ  خیابان فتحی شقاقی
 88237638فاکس: تلفن و  88333784تلفن: 

Email:  fararahsaz@yahoo.com 

Web:  www.frf.ir 

 آبز فرا 
 یم صومیابراه یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  دانش شرقیخیابان ـ  خیابان آذریـ  دروازه تهرانـ  تبریز
 33377363فاکس:   خط( 47)33342744 تلفن:

Email:  info@farazab.com 

Web:  www.farazab.com 

 نیفرازم 
 دونیب یرضا بهرامیعل یآقا مدیر عامل:

ـ  3طبقه ـ 7 شمارهـ  نیرو کوچهـ  شیراز بهارتر از  پایینـ  خیابان شریعتی
 77362366فاکس:  77236423ـ  3 تلفن: 3،7،8،3،47واحد

Email:  info@farazamin.com 

Web:  www.farazamin.com 

 ایفراشار آس 
 پور قنادیمحمود کریم یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  38شبنم ـ  گلدشت محمدیـ  زیرگذر صنایع ـ  رازیش

 32633447ـ  32334378ـ  32336343 :و فاکس تلفن

Email:  shiraz@farashar.ir 

Web:  www.farashar.ir 

 طرح آریانا فرا 
 محسن شیروانی جوزدانیآقای  مدیر عامل:

 کوچه سلیمیانـ  بروی درب دانشگاهروـ  خیابان دانشگاهـ  میدان آزادیـ  اصفهان
  32623878فاکس:  32624773ـ  32623434تلفن:  42شماره 

Email:  info@faratarh.org 

Web:  www.faratarh.org 

 نگاره  فرا 
  یخانم آذر ثقف مدیر عامل:

 شمارهـ  4/4 خیابان ـ  آرا خیابان جهان ـ  باالتر از میدان گلهاـ  خیابان فاطمی
 88766443فاکس:       88236384و  88336434ـ  3تلفن:  83

Email:  faranegare@gmail.com 

Web:  www.faranegare.com 

 نیرو فرا 
 شناسحسین حقآقای  مدیر عامل:

 63 شمارهـ  آبشار کوچهـ  روبروی پارک ساعیـ  خیابان ولیعصر
 88733736فاکس:  83367777 تلفن:

Email:  fnc@faraniroo.net 

Web:  www.faraniroo.net 

 فربد مشاور 
 آقای بابک روشنی باویلی مدیر عامل:

ـ  33شماره ـ  رهادی غربیمی کوچهـ  خیابان جویبارابتدای ـ  میدان فاطمی
 6طبقه
 88384823فاکس:  88384828 :تلفن

Email:  infofarbod@gmail.com 

Web:     

 فربر 
 پروابی رسول یآقا مدیر عامل:

 36شماره ـ  )شریفی(34کوچه ـ  جهان آراخیابان  ـ  آباد()یوسفخیابان اسدآبادی
 88777744 فاکس: 88777767 تلفن:

Email:  info@farbar-eng.com 

Web:  www.farbar-eng.com 

 فربوم شهر پارس 
 مدیر عامل: آقای مهیار اردشیری

 473و476 واحدـ  7 ساختمان پارسیانـ  67 کوچهـ  خیابان فرهنگ شهرـ  شیراز
 32334233فاکس:  32333734 ـ 6 تلفن:

Email:  farboom@gmail.com 
Web:  www.farboom.net 

 فرپل 
 یاشتراله نصرت یآقا مدیر عامل:

 3ـ طبقه  37 شماره ـ  ابان هشتمیخـ  یمقام فراهانابان قائمیخ

 88737273 فاکس: 88347766ـ  4 تلفن:

Email:  ferpole_consg_eng@yahoo.com 

Web:   

 طرح پارس فرداد 
 چنگیز سپهرآقای  مدیر عامل:

 اولطبقه ـ  33ساختمان ـ  خیابان دانش آموز ـ  شاهدبلوار ـ  شیراز
 32372472 فاکس: 32372432ـ  32372442 تلفن:

Email:  m_baharloo0@yahoo.com 

Web:  www.ftp-conseng.com 

 فن پارس فردا 
 خانم زهرا ضابطی مدیر عامل:

ساختمان اداری ـ  غربی تابان خیابانـ  میرداماد از پل باالترـ  ماندال)آفریقا(بلوار 
 88736483 فاکس: 88734487ـ  88734483 تلفن:سوم     طبقهـ  تابان

Email:  fardafanpars@yahoo.com 

Web:  www.fardafan.com 

 فردانو 
 حسین جمشید بنان آقای مدیر عامل:

 ششمطبقه ـ  36 شمارهـ  حکیمی کوچهـ  خیابان پاکستانـ  خیابان بهشتی

 88737434 فاکس: 88737333ـ  88734848ـ  88734443 تلفن:

Email:  fardano@yahoo.com 

Web:     

 فرنهاد 
 حسین پیرزاده نهوجیآقای  مدیر عامل:

 62شماره ـ  کوثرکوچه ـ  بهار شمالیخیابان 

 88824436ـ  27 :و فاکس تلفن
Email:  info@farnahad.ir 
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Web:  www.farnahad.ir 

 راه فرود 
 سیدکمال میرنوری یآقا مدیر عامل:

 7طبقه ـ  634شماره ـ  بین خیابان ویال و آبانـ  مخان زندیکر ابانیخ
 88373336 تلفن و فاکس:       88373334 ـ 88877873 تلفن:

Email:  forudrah@yahoo.com 

Web:  www.forudrah.ir 

 معمار فضا 
 یسنقر یاخالق یغالمعل یآقا مدیر عامل:

ـ  کوچه آریاـ  های سرو و کتاب بین میدانـ  یغرب سروخیابان ـ  آباد سعادت
 66443867 :و فاکس تلفن  66443864تلفن:     3 واحدـ  سوم طبقه ـ  4 شماره

Email:  faza_meamar@yahoo.com 

Web:  www.fazameamar.com 

 آوری اطالعات مکانی فام زیرساخت فن 
  میثم طوسیآقای  مدیر عامل:

 2 واحدـ  43شماره ـ  کوچه قبادیان شرقیـ  میردامادباالتر از ـ بلوار ماندال)آفریقا( 
 62642277ـ  8فاکس:   34333 :تلفن

Email:  faam.info@gmail.com 

Web:  www.faamzirsakht.com 

 فن و تدبیر تاو 
 محمد فرهادیآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  چهارم بهارستانکوچه ـ  چمن خیابان تکیه وـ  سنندج
 33267434ـ  6 :و فاکس تلفن

Email:  ft.taw.en@gmail.com 

Web:  www.ft-taw.com 

 كوشاقند 
 له تفکریشکرامدیر عامل: آقای 

 437شماره ـ  میرداماد بلوار
 66633382 فاکس: 66344363ـ  66633427تلفن: 

Email:  kooshaengineering@gmail.com 

Web:   

 رتككا  
 توسیرگانیاخوان خانم شراره  مدیر عامل:

 46شماره ـ  موسوی ـ کوچه بهبهانخیابان ـ  طالقانیخیابان 
 83782677ـ  88844333 فاکس:  88844477 ـ 88837463 تلفن:

Email:  cartec@cartecmap.com 

Web:  www.cartecmap.com 

 آذین  كان 
 تقی قربانیمدیر عامل: آقای 

 66ـ شماره  سمیهخیابان خیابان شریعتی ـ ابتدای 
 77233463فاکس:   77247464 ـ 3 تلفن:

Email:  kan_azin@kanazin.com 

Web:  www.kanazin.com 

 رانیا نكا 
 یم حاج مالعلیعبدالعظ یآقا مدیر عامل:

 78شماره ـ  خیابان دهمـ  شرقیشمال ضلع ـ  سلماسمیدان ـ  آبادیوسف
 88764463 فاکس: تلفن و 88768347 تلفن:

Email:  kaniranconsulting@gmail.com 

Web:   

 كاوان شرق كانی 
 یز معظمیکامب یآقا مدیر عامل:

 6/48 شمارهـ  4خیابان نوآوری ـ  پارک فناوری پردیسـ  پردیس
 72637364 فاکس: 72637346 تلفن:

Email:  info@kanikavan.com 

Web:  www.kanikavan.com 

 مشهد پی كاوش 
 حسن شجاعی سیوکیآقای  مدیر عامل:

 نبش موسویـ  37و 68بین هدایت ـ  خیابان هدایتـ  خیام شمالیبلوار ـ  مشهد
 37333723 فاکس: 37332333 تلفن: 36 قوچانی

Email:  info@kavosh-pay.com 

Web:  www.kavosh-pay.com 

 راهش اوك 
 هیجویو ییم جوالیکر یآقا مدیر عامل:

 26شماره ـ  خیابان عاطفی غربیـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 66234737 فاکس: 66234734ـ  3 تلفن:

Email:  info@kavoshrah.com 

Web:  www.kavoshrah.com 

 كاوشگران 
 فرزان رفیعا یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  کوچه ارغوان یکمـ  ونزیت متری 64ـ  سردار جنگل شمالی ـ بلوار قدس
4 

 44878422فاکس:  44872777تلفن: 

Email:   info@kce.ir 

Web:  www.kce.ir 

 یكاوش معمار  
 محمدحسن صفاریان یآقا مدیر عامل:

بلوار ماندال)آفریقا( ـ خیابان ولیعصر ـ باالتر از میرداماد ـ خیابان قبادیان ـ کوچه 
فاکس:       62636877 – 62636773 تلفن:     6ـ واحد 6نور ـ شماره 
62636732 

Email:  kavoshmemari@yahoo.com 

Web:   

 كاوش نقش پارسیان 
 مدیر عامل: آقای مجتبی شکری

 طبقه دومـ  2شماره ـ  خیابان خیامـ بعد از چهار راه پارک وی ـ  ولیعصرخیابان 

 62633333ـ  62633334ـ  62633387 :و فاکس تلفن
Email:  knparsian@yahoo.com 

Web:   

 كاهنربا 
 زادهیناصر صلوات یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  خیابان منصورـ  ابتدای خیابان مطهریـ  ولیعصرخیابان 

 88334666 فاکس: 88764664ـ  88766462ـ  88763474 تلفن:

Email:  kahanroba@kahanroba.com 

Web:  www.kahanroba.com 

 كد 
 یابوالحسن راع یآقا مدیر عامل:

   3 واحدـ  32 شمارهـ  ییکوچه ذکاـ  یعتیپارک شر یروبروـ  یعتیابان شریخ

 ق

 ک
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 83783736فاکس:  66844383 ـ 66844272 :تلفن

Email:  cad2006co@yahoo.com 

Web:   

 كرانه به كرانه پارس 
 علی سلیمانیآقای  مدیر عامل:
 اولطبقه ـ  64 شمارهـ  نوزدهم خیابانـ  )بخارست(خیابان قصیر

 88764263 فاکس: 88337634ـ  6 تلفن:
Email:  info.karane@gmail.com 

Web:   

  پایدار پارسكرانه 
 مهدی مطلقمدیر عامل: آقای 

 یکـ واحد  478ـ شماره  شرقی 667تهرانپارس ـ خیابان 
 66723387و فاکس:  تلفن

Email:  karanepaydar@gmail.com 

Web:  www.karnepaydar.com 

 كرخه پایاب 
 مهدی پاکزادمدیر عامل: آقای 
  44شماره ـ  کوچه کورشـ  خیابان قباـ  خیابان شریعتی

 66834834فاکس:  66837332ـ  7 تلفن:
Email:  karkhepayab@gmail.com 

Web:  www.karkhepayab.com 

 بنا كریاس 
 محمد بخشش علیآقای  مدیر عامل:

 3 واحدـ  42شماره ـ  کوچه مشروطهـ ام خیابان امـ  یزد
 32627633 فاکس: 32623788  تلفن:

Email:  keryasbana@yahoo.com 

Web:  www.keryasbana.com 

 كارآ كریت 
 کامران امامیآقای  مدیر عامل:

خیابان ـ  دانشگاه صنعتی شریف شهرکاتوبان کرج ـ بلوار اردستانی ـ  47کیلومتر 
 44334767ـ  44334743 :و فاکس تلفن 4 شمارهـ  نایین شرقی

Email:  info@kuritkara.com 

Web:  www.kuritkara.com 

 كلیل 
   محمودیعبداهللآقای  مدیر عامل:

   رقیشطبقه سوم ـ   4شمارهـ  کوچه سرمدـ  هویزهاز  باالترـ  سهروردی شمالی
 88377286 ـ 3 :و فاکس تلفن

Email:  kalil_co@yahoo.com 

Web:  www.kalil.ir 

 آب كمند 
 اهلل رعشقیدمحسن میس یآقا مدیر عامل:

 7 شمارهـ  سیمرغ شرقیابان یخـ  دخندانیسباالتر از پل ـ  خیابان شریعتی
 66883863ـ  66874427: فاکس 66837446ـ  66874623  تلفن:

Email:  info@kamandab.com 

Web:  www.kamandab.com 

 كنت و همکاران 
 ن کنتیغالمحس یآقا مدیر عامل:

 4 واحدـ  طبقه اولـ  33 شمارهـ  آفریقاشمالی و دیداربین ـ  شرقی بزرگراه حقانی

  88883624و  88673683ـ  4 :و فاکس تلفن

Email:  gh.cont@cont-architects.com 

Web:  www.cont-architects.com 

  شیرازكنکاوان معدن 
 علی یعقوبیآقای  مدیر عامل:

 جنب یگان ویژهـ  دروازه قرآنباالتر از ـ  شیراز

 36462343 فاکس: 36462344ـ  6 تلفن:
Email: kankavan@gmail.com 

Web:  www.kankavan.ir 

  معماران پارسكنگره هنر 
 یفروغمند اعراب یمهد یآقا مدیر عامل:

 4واحد ـ  37 شمارهـ  یمرغ غربیابان سیخـ  ابان جلفایخـ  یعتیابان شریخ
 66838437 فاکس: 66838436 ـ 3 تلفن:

Email:  art.congress@gmail.com 

Web:  www.parce.ir 

 كاو كوبان 
 هرمز فامیلیآقای  مدیر عامل:

 7شماره ـ  خیابان هفتمـ  خیابان کارگر شمالی
 88763442 فاکس: 88773888 تلفن:

Email:  koobankav@yahoo.com 
Web:  www.koobankav.com 

 وتوالك 
 آقای شاپور فخری وایقانمدیر عامل: 

ـ  ـ طبقه سوم 3کوچه سینا ـ شماره خیابان شریعتی ـ باالتر از پل رومی ـ 
 34واحد
 66643774 فاکس:تلفن و  66644636تلفن: 

Email:  info@kootwall.com 
Web:  www.kootwall.com 

 معدن كوشا 
 ینیالدنیدرضا معیحم یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  4طبقه ـ  344ساختمان ـ  ابتدای خیابان کریمخانـ  میدان ولیعصر
 88337733 فاکس: 88347434ـ  88347338 تلفن:

Email:  info@kusha-co.com 

Web:  www.kusha-co.com 

 دژ كهن 
  امیرحسین پورجوهریمدیر عامل: آقای 
ـ  443 شمارهبن بست علیایی غربی ـ ـ  خیابان پیروزی غربیـ  کوی نصر)گیشا(

 88682684فاکس:    88634344ـ  88643343ـ  88673832 تلفن:   3 واحد
Email:  info@kohan-dej.com 

Web:  www.kohan-dej.com 

 ایسنج آسهانیك 
  اسرافیل نعمتی یآقا مدیر عامل:

 3 طبقهـ  3 شمارهـ  کوچه قائم مقامـ  یابان آزادیخ یابتداـ  دان انقالبیم
 22332373فاکس:  22344342 ـ 47 تلفن:

Email:  keyhan.sanj@yahoo.com 

Web:   

 گاماسیاب 
 آبادی کیومرث قرهآقای  مدیر عامل:

 گ
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 اولطبقه ـ  44 شمارهـ  خیابان نگارـ  میدان ونک باالتر از
 88673447 اکس:ف 88883763: تلفن

Email:  info@gamasiab.com 

Web:  www.gamasiab.com 

 راه گذر 
 محمد طاهری قزوینی یآقا مدیر عامل:

 ـ طبقه سوم 8شماره ـ  نیزر یکوـ  تقاطع بهشتیاز  باالترـ  عصریابان ولیخ
 88767344 فاکس: 88764437ـ  88746834 تلفن:

Email:  info@gozarrah.com 

Web:  www.gozarrah.com 

 گذرگاههای شرق 
 مجتبی اسدآبادیآقای  مدیر عامل:

 473شماره ـ سنتو  متری حاشیه صدـ  نوفل لوشاتوـ  جمهوریمیدان ـ  مشهد
 38783836 فاکس: 38734336ـ  38737732ـ  38787347 تلفن:

Email: ttsh2000@gmail.com 
Web:   

 گرانطین 
 حمیدرضا شعبان زادآقای  مدیر عامل:
 طبقه اولـ  42ـ خیابان سراج ـ کوچه گلستان پنجم غربی ـ شماره  تهرانپارس

 77747633ـ  77874723ـ  77772368 تلفن و فاکس:
Email: granteen@gmail.com 
Web:  www.granteen.ir 

 پیشرو گرای 
 عباس نوبهارآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  ساختمان سیناـ  توسعه تعاونجنب بانک ـ  بلوار امیرمازندرانیـ  ساری
 33374744 :و فاکس تلفن 2واحد ـ  سوم

Email:  gra.pishro.co@gmail.com 
Web:   

 گروه ایجاد 
 آقای تورج زند مدیر عامل:

 36شماره ـ  کوچه زریرـ  خیابان ترکمنستانـ  مطهریخیابان 

 88447833فاکس:  88436424ـ  3 تلفن:

Email:  info@ijadgroup.org 

Web:  www.ijadgroup.org 

 ۴گروه 
 جعفر محانی یآقا مدیر عامل:

 33شماره ـ  (ششمحافظی) کوچهـ  ابان پاکستانیخـ  بهشتیخیابان 
  88737638 فاکس: 88738346ـ  88737333ـ  88737623 تلفن:

Email:  info@group4.ir 

Web:  www.group4.ir 

 پترو پاوان گروه 
 کیانوش اسمعیل زادهمدیر عامل: آقای 

ساختمان نیاوران ـ ـ  4شماره امیرسلیمانی ـ  کوچهنبش ـ  باهنرخیابان نیاوران ـ 
  62443473 و 83 فاکس:    62443483ـ  2تلفن:  6774واحد طبقه دوم ـ 

Email:  coordinator@pavan-group.com 

Web:  www.petropavan.com 

 گروه صنعتی عالی نام 
 کاریرضا گلمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه سوم  شیراز ـ خیابان معدل غربی ـ بین مالصدرا و فلسطین ـ ساختمان نصر
  36343734فاکس:  36343736ـ  3تلفن:  47و3واحد 

Email:  info@anedco.com 

Web:  www.anedco.com 

 گروه مشاوران راهبرد فردا 
 حسن مختارپورآقای  مدیر عامل:

 یکواحد ـ  66ـ شماره  ولدیپایین تر از میدان ولیعصر ـ خیابان 
  88348372 فاکس:تلفن و  88348373 تلفن:

Email:  info@rahbordfarda.ir 

Web:  www.rahbordfarda.ir 

 رانیگروه معماران ا 
 خانم زهره قهرمانی مدیر عامل:

ـ  خوارزمخیابان ـ  زرافشان شمالیخیابان ـ  بلوار ایوانک شرقـ  غرب شهرک
فاکس:    88327767و37تلفن:    4واحدـ 46شمارهگذر دوم ـ ـ  خیابان یکم
88327347 

Email:  info@gm-ir.com 

Web:  www.gm-ir.com 

 نهیگز 
 خانم بهدخت بهمرام مدیر عامل:

 شمارهـ  و گیالن پایدارفردتقاطع ـ  (6 خیابان اخوان)بوستانـ  پاسدارانخیابان 
 66338372 فاکس: 66332333ـ  66334332 تلفن: 4 واحد 43

Email:  info@gozineh.org 

Web:  www.gozineh.org 

 گسترش آماد 
 محمد شهریاریآقای  مدیر عامل:

ساختمان برکه ـ طبقه همکف ـ ـ  43 شمارهـ  بن بست آرینـ بلوار ماندال)آفریقا( 
 88786434 فاکس: 88774247 تلفن: 6 واحد

Email:  info@amad-co.com 

Web:  www.amad-co.com 

 سازه ساخت گسترش 
 بیژن زادمجید یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  7 شمارهـ  دایکوچه وـ  ابان خرمشهریخـ  شمالی یابان سهروردیخ
 88727633فاکس:  88747377 تلفن:

Email:  b.zadmajid@sazeh.co.ir 

Web:  www.sazeh-cdc.com 

 راهشرقگسترش 
 ین حسامیدحسیس یآقا مدیر عامل:

 واحدـ  3 طبقهـ  78 شمارهـ  عاطفی خیابانـ  ملت پارک روبرویـ  ولیعصر خیابان
 66732823: فاکس 66732827 تلفن: 674

Email:  shargh_rah@yahoo.com 

Web:   

 آوران ساخت فن گسترش 
 محمدمهدی صفائیآقای   مدیر عامل:
 3واحد ـ  3طبقه ـ  44شماره ـ  خیابان خدامیـ  میدان ونک

 88734462فاکس:     88273323ـ  7 تلفن:
Email:  info@cectd.com 
Web:  www.cectd.com 

 گنو 
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 علی افخم ابراهیمی یآقا مدیر عامل:
 66 شمارهـ  )مهناز(یابان صابونچیخـ  خیابان بهشتی

 88736834 فاکس:  خط( 47) 88737623 تلفن:

Email:  info@gueno-int.com 

Web:  www.gueno-int.com 

 بنا یشناس گونه 
 یابوالقاسم شفاه یآقا مدیر عامل:

 8 واحدـ  طبقه دومـ  433 شمارهـ  ینشان جنب آتشـ  احمد بزرگراه آل

 88647234ـ  88644462ـ  88622437 و فاکس: تلفن
Email:  goonehshenasibana@yahoo.co.uk 

Web:  www.gsb-ce.com 

 آب كالر گوهر 
 یحسین یزدی زهرانآقای  مدیر عامل:

 8واحد ـ  3طبقه  دوم ـ ساختمانـ  کوچه معراجـ  بزرگمهرخیابان ـ  اصفهان
  36274747 فاکس: 36236487: تلفن

Email:  gohar_abkalar@yahoo.com 

Web:   

 مانیل 
  طاهبازنصراهللآقای  مدیر عامل:

 4و3و  6 طبقهـ  4شماره ـ  انتهای خیابان میناـ  کوی فرازـ  سعادت آباد
 62337343فاکس:  62337343ـ  62337633 تلفن:

Email:  info@liman-co.com 

Web:  www.liman-co.com 

 مآب 
 آقای مسعود آقایی خوزانی مدیر عامل:

 63 شمارهـ  خیابان ناصریـ  )ظفر(دستگردیخیابان از  باالترـ  ولیعصرخیابان 
 88277867تلفن و فاکس:  88277864ـ  4: تلفن 34و 

Email:  maabeng.co@gmail.com 

Web:   

 ماندان 
 هیمحمد شجاع یآقا مدیر عامل:

 اداری عتممجـ  3 شمارهـ  ایرامات ینبش کوـ  یقبل از پارک ساعـ  ولیعصرابان یخ
  88743778و  88764333 ـ 4 تلفن و فاکس: 3 طبقهـ  شهاب

Email:  info@mandan-co.com 

Web:   

 یماندپ 
 علی جدیدی تبریزی یآقا مدیر عامل:

شماره ـ  پور نبش کوچه نجفـ  (یپاک شمالحاجی پور امیر)ابان یخـ  پل ستارخان
 44637347ـ  44646333 تلفن و فاکس: 68

Email:  mandpay@yahoo.com 

Web:  www.mandpay.ir 

 ماندرو 
 یمانیسلریتورج ام یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  جو خیابان نجابتـ  )دزاشیب(خیابان کبیریـ  میدان قدس

 66743734 فاکس:     66743736ـ  3و  66747364ـ  2 تلفن:

Email:  mandro@chase-mandro.com 

Web:  www.chase-mandro.com 

 زیست مهراز مان 

 آقای سیدایمان ندائیمدیر عامل: 
 طبقه دومـ  2 شمارهـ  کوچه هفتم غربیـ  خیابان فرخی یزدیـ  خیابان پاسداران

 66847783فاکس:  66877838ـ  66877828 تلفن:
Email:  info@manzist.com 

Web:  www.manzist.com 

 مانوش ری 
 آقای محمدابراهیم بابایی مدیر عامل:
 68واحد ـ  67اره شمـ  ونکخیابان ـ  میدان ونک

 88233237: فاکس  88883424 :تلفن
Email:  manushray@manushray.com 

Web:  www.manushray.com 

 ساخت ماهان زمین 
  محمدعلی آرین نمازیآقای  مدیر عامل:

 67 شمارهـ  4کوچه ـ  خیابان حجتـ  بزرگراه امامـ  کرمان
 33667674فاکس:  33646327 تلفن:

Email:  info@mahanzamin.com 

Web:  www.mahanzamin.com 

 ماهر و همکاران 
 ن کوشافریحس یآقا مدیر عامل:

 طبقه چهارمـ  44 شمارهـ  یابان ستاریخـ  ردامادیباالتر از مـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 88878872 فاکس: 88878873ـ  88786777 تلفن:

Email:  maher@mahereng.net 

Web:  www.mahervahamkaran.com 

 محاسبان علم و تجربه 
 آرام شمخانیآقای  مدیر عامل:

 44شماره ـ  همدان غربیخیابان ـ  کوی سعدیـ  گلستانبلوار ـ  اهواز
 33646324فاکس: و  تلفن 33646323تلفن: 

Email:  mohaseban@yahoo.com  
Web:  www.met-consulting.ir 

 محمدرضا جودت و همکاران 
 آقای محمدرضا جودت مدیر عامل:

 3ـ واحد  4 شمارهـ  یاسمن بن بستـ  خیابان آسیابـ  خیابان کچوییـ  اوین
 66447247 فاکس: 66464227 ـ 77 تلفن:

Email:  mr_joudat@yahoo.com 

Web:   

  توسعه پایدار فضای میرامدیریت 
 محسن عقابیآقای  مدیر عامل:

 3واحد ـ  42 شمارهکوچه ساوجی نیا ـ ـ  پاکستانخیابان ـ  بهشتیخیابان 
  88737633 :فاکس 88737323: تلفن

Email:  manaman108@yahoo.com 
Web:   

 مدیریت عمران فراگیر 
 محمد مستجابیمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه دوم  23خیابان دستگردی)ظفر( ـ بین خیابان الدن و گوی آبادی ـ شماره 
  66624373ـ  2و  66626843ـ  66624337تلفن و فاکس:  جنوبی

Email:  faragir@hotmail.com 
Web:  www.omranfaragir.com 

 مدیریت و مهندسی آگاهان 

 م

 ل
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  مهرداد وطانیآقای  مدیر عامل:
 بلوکـ  37 شمارهـ  سینا شرقی خیابان بوعلیـ  چهلستون خیابانـ  فاطمیمیدان 

A  88383346 فاکس: 88384833ـ  88333374 تلفن: 44 واحدـ 

Email:  office@agahanco.com 

Web:  www.agahanco.net 

 سامان مدیسه 
 ذنیفرهاد مؤآقای  مدیر عامل:

ـ  طبقه سومـ  33 شمارهـ  خیابان عبدهـ  یخیابان فاطمروبروی ـ  ولیعصرخیابان 
 88376732 فاکس: 88376637تلفن:  44 واحد

Email:  mediseh_saman@yahoo.com 
Web:  www.mediseh-saman.com 

 مزرا 
 عباس مسعودیآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  6 کوچه شمارهـ  امام جمعه خیابانـ  بلوار جمهوری اسالمیـ  کرمان
 36443833فاکس:  36446344 تلفن: فوقانی بانک سپه

Email:  mazra@mazra.ir 

Web:   

 شیمایر و پیمس 
 انیمحسن بهن یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  نبش خیابان سوم غربی شهرک قدسـ  شمالیسعدیخیابان ـ  زنجان
436 
 33474373 فاکس: 33474378 تلفن:

Email:  masirpeimayesh@yahoo.com 

Web:   

 مشارآب 
 ممتحن شروینآقای  مدیر عامل:

 67شمارهـ  خیابان روشندانـ  قیطریه

 66234637 تلفن و فاکس: 66234634ـ  6 تلفن:
Email:  info@mosharab.com 

Web:  www.mosharab.com 

 مشارا 
 حمید میراحمدیان آقای مدیر عامل:

  طبقهـ  47شمارهـ  ستونو چهل ین اسدآبادیبـ  یشقاق یفتحابان یخـ  آبادوسفی
 88337723 فاکس: 88773348ـ  37 تلفن: سوم

Email:  info@moshara.co.ir 

Web:  www.moshara.co.ir  

 مشاوران انرژی تهران 
  فردین پوروجدیآقای  مدیر عامل:
 674 شمارهـ  67کوچه نوآوری ـ  فناوری پردیسپارک علم و 

 73424376فاکس:  73424777 تلفن:

Email:  tec@tehranenergy.com 
Web:  www.tehranenergy.com 

 بنا فرم مشاورین ایده 
 هوشنگ کرباسچیمدیر عامل: آقای 

 3واحد ـ  سومطبقه ـ  ساختمان پاستورـ  خیابان رازیـ  ساری
 33373473اکس: و ف تلفن

Email:  ifb_advis@yahoo.com 

Web:   

 معدنکاو 
 بهرام عالیفر یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  8 شمارهـ  46 خیابانـ  خالد اسالمبولی)وزراء(خیابان 

 88473466 فاکس: 88473473ـ  4 تلفن:

Email:  epc@madankav.ir 

Web:  www.madankav.ir 

 شهر ره یمعمار 
 یسیاب اوعراجالل  یآقا مدیر عامل:

 (جنوبی دیدارشهیدی) خیابانـ  کودکجهاناز  بعدـ  حقانی بزرگراهـ  ونک میدان
 88883828 فاکس:  86473 تلفن: 3 شمارهـ  هوشیار کوچهـ 

Email:  info@rahshahr.com 

Web:  www.rahshahr.com 

 معماری صنعتی ایران 
 کیومرث بیاتمدیر عامل: آقای 

ـ برج  6خیابان شیخ بهایی شمالی ـ ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائی ـ شماره 
فاکس:    88748837ـ  88733763: تلفن  63ـ واحد 6صدف ـ طبقه 

88732732 
Email:  mesanir@mesanir.com 
Web:  www.mesanir.com 

 طیو مح یمعمار 
 یمنید ایسع یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  زنبق کویـ  عراقیخیابان سیدخندان ـ خیابان خواجه عبداهلل انصاری ـ 
 66346233 فاکس: 66348647ـ  43 تلفن:  6و  4واحد ـ  44

Email:  info@memary-va-mohit.com 

Web:  www.memary-va-mohit.com 

 مکانیك خاک پارس 
 امیررضا مظهریآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  (شهرداریجنب معاونت فنی )46 کوچهـ  خیابان رودکیـ  شیراز
 36376387ـ  36344264لفن و فاکس: ت

Email:  mekanikkhak_en@yahoo.com 

Web:  www.mkp-en.ir 

 آب موج 
 دهشید نخانم مرجامدیر عامل: 

 33 شمارهـ  خیابان بنفشهـ  اتریشمیدانـ  شهرک گلستانـ  بزرگراه همت
 44734782فاکس:  44733837ـ  44732223تلفن: 

Email:  moujab@moujab.com 

Web:  www.moujab.com 

 فن آب موج 
 انینیحس یعل یآقا مدیر عامل:

 آب ساختمان موجـ  33 عدالتـ  ناهارخوران بلوارـ  گرگان
 36332647 فاکس: خط( 4)36332637 تلفن:

Email:  eng@moujabfan.ir 

Web:  www.moujabfan.ir 

 ا و همکاراندموژ 
 احمد تائب یقاآ مدیر عامل:

 3واحد ـ  دومطبقه ـ  6 شمارهـ  خیابان شانزدهم شرقیـ  بیهقیخیابان 

 88343366 فاکس: 88364636ـ  88734342ـ  88343378 تلفن:

Email:  mojda_apec@yahoo.com 
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Web:   

 مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا 
  داودرضا عربمدیر عامل: آقای 

 3شماره ـ  خیابان عباسپورـ  شهرک دانشگاه صنعتی شریف
 44334423فاکس:  44334477: تلفن

Email:  rdpi.info@yahoo.com  
Web:  www.rdpi.ir 

 تیمون 
 انیروبرت آبرام یآقا مدیر عامل:

   دوم طبقهـ  42شماره ـ  گودرز چهکوـ  گلریزخیابان ـ  مقام فراهانی قائمخیابان 
 88867434 فاکس: 88373437 ـ 8و  88844834 ـ 2 تلفن:

Email:  monit_co@yahoo.com 

Web:  www.monit-co.com 

 مهارآب عمران گستر 
 محمد دوراندیشآقای  مدیر عامل:

 43شماره ـ  شرقی 66بست  بنـ  بلوار شقایق جنوبیـ  بلوار فردوس غربی
 44433773فاکس:  44433773ـ  8 تلفن:

Email:  info@maharab.com 

Web:  www.maharab.com 

 مهرآرازان شهر 
 یارسطو مقدس جعفر یآقا مدیر عامل:

طبقه ـ 46مارهشـ  خانی کوچه نبشـ  کوی فرهنگـ  بلوار فرهنگـ  آبادسعادت
 اول

 88288344 فاکس: 88283748ـ  3و  88237277 ـ 6 تلفن:

Email:  info@mehrarazanshahr.com 

Web:  www.mehrarazanshahr.com 

 مهرازان 
 یبهروز پاکدامن همدان یآقا مدیر عامل:

 4ـ طبقه  46میدان فاطمی ـ خیابان جویبار ـ کوچه نوربخش ـ شماره 
 88367234 فاکس: 88367732 - 88367323  تلفن:

Email:  mehrazan@mehrazan.org 
Web:  www.mehrazan.org 

 مهرزا 
 یمحمد جعفر یآقا مدیر عامل:

 ـ 3طبقه ـ  6 صفاساختمان ـ  میدان اعجازیـ  (آصفاعجازی) ابانیخـ  هیفرانعز
 66467873فاکس:  66467443ـ  66467647: نتلف 47 واحد 

Email:  info@mehrza.com 

Web:  www.mehrza.com 

 مهندسان كارداش مشاور 
 آزادمدیر عامل: آقای الیاس قیامی

 6 واحدـ  48شماره ـ  کوچه همتیـ  باالتراز پارک ویـ  خیابان ولیعصر
 66768343فاکس:  66768338ـ  66223267ـ  62674347تلفن: 

Email:  kardashmoshaver@hotmail.com 

Web:  www.kardashco.com 

 مهندسی اردیبهشت مهرازان 
 یبهروز مرباغمدیر عامل: آقای 

واحد ـ  طبقه چهارمـ  ساختمان چهلستونخیابان چهلستون ـ ـ  یفاطم دانیم
476 

 88383646فاکس:  88324327و  88383643 ـ 42تلفن: 
Email:  info@om-architects.net 

Web:  www.om-architects.net 

 پی تهران مهندسی خاک 
 مدیر عامل: آقای بهشید نویسی

 3 واحدـ  طبقه دومـ  83شماره ـ  نبش بختیاری)سامان(ـ  خیابان جانبازان غربی
 32643676ـ  32643646ـ  77737323تلفن و فاکس: 

Email:  khakpeytehran@yahoo.com 

Web:   

 مهندسی سرا نوبنیاد 
 یمدیر عامل: آقای امیر رستمی ثان

طبقه ـ  62شماره ـ  خیابان دانشور شرقیـ  خیابان شیراز شمالیـ  خیابان مالصدرا
 88263733فاکس:  88263732ـ  8تلفن:  C43واحد ـ  43

Email:  sarano1390@gmail.com 

Web:  www.saranobonyad.com 

 مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی 
  مسعود مشتاقیانمدیرعامل: آقای 

 43شماره ـ  33خیابان ـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(

 88727874فاکس:  88273772ـ  3: تلفن
Email:  info@rahbordeng.com 

Web:  www.rahbordeng.com 

  معدن آریامهندسی كاویان 
 امیر حالجیمدیر عامل: آقای 
کوچه ـ معدن و بعداز بانک صنعتـ  وی باالتراز چهارراه پارکـ  خیابان ولیعصر

 66746276فاکس:  66743748: تلفن     47واحدـ 44شمارهـ  کامران
Email:  kavian.madan@gmail.com 

Web:  www.kavianmadan.com 

 كاو مهندسی گمانه 
 بدیل پهلوانمدیر عامل: آقای 

 4/3 شمارهـ  خیابان حضرت ابوالفضل)ع(ـ  بلوار مرزدارانـ  اصفهانیبزرگراه اشرفی
 44633386فاکس:  44633334تلفن:  4 طبقه

Email:  info@gamanehkav.com 

Web:  www.gamanehkav.com 

 آذربایجان)منا( مشاور نیروی مهندسی 
 ایوب دوستدارآقای  مدیر عامل:

   8 شمارهـ  خیابان شاهدـ  کوی منظریهـ  دیخیابان آزاـ  تبریز
 34734433فاکس:  34776827 تلفن:

Email:  info@mona-consultants.com 

Web:  www.mona.ir 

 منابع آب و خاک مهندسی 
 کرامت اسالمیمدیر عامل: آقای 

 66 شمارهـ  کوچه عرفانـ  از خیابان مطهری باالترـ  خیابان میرزای شیرازی
 88747332فاکس:  88764337ـ  6تلفن: 

Email:  info@swrce.co.ir 

Web:  www.swrce.co.ir 

 فرمان شمال مهندسین آب 
 محسن نصرتیآقای  مدیر عامل:
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 43واحدـ  7 طبقهـ  33 شمارهـ  ابتدای خیابان شهیدگمنامـ  میدان فاطمی
 88387777 فاکس: 88332823ـ  3 تلفن: 

Email:  tehranfani@yahoo.com 

Web:   

 مهندسین تدوین توسعه پایدار 
  بهروز فالحی مقیمیآقای  مدیر عامل:

 433شماره ـ  غربی خیابان هویزهـ  خیابان سهروردی شمالی

 88734447فاکس:  88332262 ـ 7 تلفن:
Email:  info@ttpeng.com 
Web:  www.ttpeng.com 

 نقشه برداران سیروان مهندسی 
 علیرضا یاسمیمدیر عامل: آقای 

 42 واحدـ  47شماره ـ  خیابان بیستونـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(
 88337737فاکس:  88337737ـ  88337747 تلفن:

Email:  info@sirvan.co.ir 
Web:  www.sirvan.co.ir 

 مهندسی و توسعه انرژی پایدار 
 مهدی بلوریآقای  مدیر عامل:

 2 واحدـ  دومطبقه ـ  43شماره ـ  جنوبی خردمند خیابانـ  کریمخان زند خیابان
 88833227فاکس:  88363434ـ  88343344ـ  88343344تلفن: 

Email:  peed.co@gmail.com 

Web:  www.peedco.com 

 شیپرمان پو تیریو خدمات مد یمهندس 
  زادهعبداهلل نیمدیر عامل: آقای حس

 4ـ طبقه  44شرقی ـ شماره  64بلوار آزادگان ـ خیابان امیرآباد شمالی ـ 
 88336377ـ  8: و فاکس تلفن

Email:  info@parman-co.com 

Web:  www.parman-co.com 

 پارس پویش مهندسی و ساختمان سامان 
  آقای محمدرضا جهانگیریمدیرعامل: 

 3واحد ـ  8شماره ـ  36خیابان ـ  اسدآبادی)یوسف آباد(یابان خ
 82742483فاکس:  88473473ـ  4و  88472264ـ  3تلفن: 

Email:  info@specco.org  

Web:  www.specco.org 

  مهندسی و مدیریت تخصیص پارس 
 داود جعفریمدیر عامل: آقای 

 3ـ واحد 7طبقهـ  473شماره ـ  خیابان خردمندشمالیـ  زند کریمخان خیابان
 شرقی
 88834337فاکس:  88373333ـ  88377646 :تلفن

Email:  info@takhsispars.com 

Web:  www.takhsispars.com  

 نارگان 
 فریدون کیهانیآقای  مدیر عامل:

 644شماره ـ  خیابان طالقانی
 88873833 فاکس:  88344362ـ  37 تلفن:

Email:  info@nargan.com 

Web:  www.nargan.com 

 ظران یکتانا 

 عبدالوهاب ادب آوازهآقای  مدیر عامل:

 طبقه چهارمـ  ساختمان شمسـ  آبادی خیابان شمسـ  اصفهان

 36634723 فاکس: 36634744ـ  36634737 تلفن:

Email:  info@nazeranyekta.ir 

Web:  www.nazeranyekta.ir 

 آوران دلوارنام 
 محسن نجیمی ورزنهآقای  مدیر عامل:
 44 شمارهـ  شریعتیکوچه ـ  باالتر از مسجدالجوادـ  تیرمیدان هفتم

  88336343 فاکس: 88336334ـ  46 تلفن:
Email:  info@ndec.ir 
Web:  www.ndec.ir 

 ناموران 
  احمد عطار ی:  آقاعامل ریمد

 3 شمارهـ  یابان خراسانیخـ  شمالی هیطریقبلوار 

 66634337 فاکس: 66634267 تلفن:

Email:  info@namvaran.ir 

Web:  www.namvaran.ir 

 ناموران پژوهش و توسعه 
 سعید مقصودیآقای  مدیر عامل:

 44ـ شماره  4چیتگر)خرگوش دره( ـ بزرگراه آزادگان ـ کوچه آسمان 
 42736334 فاکس: 42736373 تلفن:

Email:  info@namvaranpt.com 
Web:  www.namvaranpt.com 

 نقش 
 افرا بانک خانم مدیر عامل:

ـ  بست کوهستاننبش بنـ  رکوچه جانپوـ  )ایستگاه مدرسه(دارآباد میدانـ  دارآباد
 62477324 :و فاکس تلفن مجتمع دارآبادـ  63 شماره

Email:  naghsh@naghsh-arch.com 

Web:  www.naghsh-arch.com 

 آرا نقش 
 حسین نیرومند یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  47شماره ـ  ابان رودسریخـ  شمالی ابان حافظیخ
 88347383: فاکس 88364282 تلفن:

Email:  naghsharaco@yahoo.com 

Web:  www.naghsharaco.com 

 نقش آفرین مهراز 
 مدیر عامل: آقای محمدعلی رونی

 ـ طبقه دوم 4ـ واحد  77سعادت آباد ـ خیابان چهاردهم ـ شماره 
 66433734تلفن و فاکس:  66784633ـ  66433733تلفن: 

Email:  namehraaz@yahoo.com 
Web: 

 نقش اندیشه پارس 
 زاده بابک زمانآقای   مدیر عامل:
 42 واحدـ  طبقه پنجم ـ  4 شمارهـ  خیابان بیست و هفتمـ  آبادسعادت 

 88322347فاکس:  88322374ـ  88322373 :تلفن
Email:  info@na-pars.com   

Web:  www.na-pars.com 

  پایدارنقش  

 ن
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 سیدحامد حسینیآقای  مدیر عامل:
 طبقه سومـ  2شماره ـ  دکوچه خاکزاـ  وی نرسیده به پارکـ  خیابان ولیعصر

 66233822ـ  7 :و فاکس تلفن
Email:  naghshpaydar@yahoo.com 
Web:  www.naghshpaydar.com 

 راوشینقش پ 
 یواحداهلل  فرج یآقا مدیر عامل:

 67 شمارهـ  کوچه چهاردهمـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88734334 فاکس: 88732274ـ  88736737 تلفن:

Email:  naghshepiravash@yahoo.com 

Web:  www.naghshepiravash.com 

 الدیم مینقش ترس 
 عاشوریحجت  یآقا مدیر عامل:

  8شماره ـ  ابن سیناـ  ابان هفتمیخـ  آباد()یوسف اسدآبادیابان یخ
 88778437 فاکس: 88778434 تلفن:

Email:  infontmworldwide@gmail.com 

Web:  www.ntm-worldwide.com 

 پارس ـ نقش جهان 
 رانیرمیم حمید یآقا مدیر عامل:

 44 شمارهـ  یگرمسار شرقخیابان ـ  یراز جنوبیابان شیخـ  ابان مالصدرایخ

 88734333 فاکس: 88738644ـ  88738867 تلفن:

Email:  info@njp-arch.com 

Web:  www.njp-arch.com 

 نقش رازبوم 
 حسین نصر اصفهانیآقای  مدیر عامل:

ـ  بست ایمان بنـ  کوچه فروجانیـ  کوچه سپهرـ  بزرگراه خیام ـ  اصفهان
 37733337 تلفن و فاکس:          38شماره

Email:  razboom1@gmail.com 

Web:   

 نقش شارستان 
 گانین رایرام یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  7 شمارهـ  خیابان عربعلیـ  خیابان خرمشهرـ  خیابان سهروردی شمالی
 88343338 فاکس: 88734343ـ  88373873 تلفن:

Email:  naghsh_sharestan@yahoo.com 

Web:   

 نقش ماندگار 
 بابک پهلوان یآقا مدیر عامل:

 ـ واحد یک 42خیابان مالصدرا ـ شماره  میدان ونک ـ
 82783364: و فاکس نتلف

Email:  naghshe_mandegar@yahoo.com 

Web:   

 طینقش مح 
 فیروز علیزاده یآقا مدیر عامل:

 63شماره ـ  کوچه تابان شرقیـ  باالتر از میردامادـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88786747فاکس:  88238333ـ  7 تلفن:

Email:  naghshemoheet@yahoo.com 

Web:   

  نگاران توسعهنقش 

 مهدی شاه حیدریمدیر عامل: آقای 
ـ  کیانوشامیر کوچهـ  ملت میدانـ  محمدی خیابان برادرانـ  شرقبزرگراه همت

 62377278فاکس: 62377273تلفن:  8شمارهـ  بست آرزو بنـ  شهیدحسینبلوار 

Email:  naghsh.nt@gmail.com 

Web:  www.nnt-eng.com 

  نگاران زمیننقش 
 آقای پیمان لشکری مدیر عامل:

 واحد یک ـ  37 شمارهـ  کوچه نادرـ  خیابان رودکی شمالیـ  خیابان آزادی
 22332836 فاکس: 22366333ـ  22366363 تلفن:

Email: info@nnzce.com 

Web:  www.nnzce.com 

 پردازان پارسنقشه 
 آقای حسن تسلیمی مدیر عامل:

ـ  37 شمارهـ  فاطمی یکوـ  طاهر خیابان باباـ  روبروی هتل اللهـ  فاطمیخیابان 
 88384677 فاکس: 88384644ـ3 تلفن: طبقه دوم

Email:  info@nppce.com 

Web:  www.nppce.com 

 سازهپردازان عمران و  نقشه 
 رضا دبیریآقای  مدیر عامل:

ـ  نبش بن بست پیرنیاـ  فرصت شیرازیخیابان ـ  کارگر شمالیخیابان ابتدای 
 22373734 فاکس: 22373737 تلفن: 8 واحدـ  48 شماره

Email:  npardazan@yahoo.com 

Web:   

 نگار نقشه 
 سیدمهدی امین دهکردیمدیر عامل: آقای 

ـ  بن بست پارسـ  جنب قنادی عروس ـ  اردیبهشت جنوبیخیابان ـ  اصفهان
 36337773ـ  4: و فاکس تلفن دومطبقه ـ  442 شماره

Email:  nce1368@yahoo.com 

Web:   

 نگار بیستون نقشه 
 مراد قائمیآقای  مدیر عامل:
 3 واحدـ  طبقه سومـ  آفتاب مجتمعـ  چهارراه نوبهارـ  بهمن 66کرمانشاه ـ

 38332744 تلفن و فاکس:
Email:  nnb@nagshe-negar.ir 

Web:  www.nagshe-negar.ir 

 نگارستان ماهور 
 محمدرضا احمدیآقای  مدیر عامل:

 ـ 3 طبقهـ  ساختمان کوروشـ  کوچه نهمـ  (مشیرفاطمیانقالب)خیابان ـ  شیراز
 33343434 فاکس: 36327278ـ  36346633 تلفن: 47 واحد

Email:  info@negarestan-e-mahoor.com 
Web:  www.negarestan-e-mahoor.com 

 ن یش نوینگراند 
 ییمحمد عمو یآقا مدیر عامل:

 43 مارهشـ  مهماندوست کوچهـ  صابونچیابان یخـ  خیابان بهشتی
 88344433 :و فاکس تلفن

Email:  info@negarandish.ir 

Web:  www.negarandish.ir 

 گمانه نگین 
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 جهرمی مدیر عامل: آقای محمدحسن نیکوصفت

 484شماره ـ  اصالح نژادخیابان ـ  بلوار بهشتیـ  شیراز
 36334383: و فاکس تلفن

Email:  negingamaneh@gmail.com 

Web:   

 نماد مبتکر 
 حمیدرضا پسیان یآقا مدیر عامل:

 42واحد ـ  423 شمارهـ  بیستمخیابان ـ  کوی نصر)گیشا(
 88682766فاکس:  88682764 تلفن:

Email:  namadmobtaker@gmail.com 

Web:  www.namadmobtaker.ir 

  راه و آبادانی آرویننواندیشان 
 محمدامین نصراللهی زادهآقای  مدیر عامل:
 47 واحدـ  3طبقه ـ  36 شمارهـ  (4/4خیابان رادافزون)ـ  میدان گلها

   88334337فاکس:  88334387 تلفن:
Email:  noandishan.rah@chmail.ir 

Web:   

 ش ساختمان ینواند 
 دُردانه دُر ِّهخانم   مدیر عامل:
 واحد یکـ  43 شمارهـ  یکم خیابانـ  خیابان ایران زمینـ  شهرک غرب

 88324627 فاکس: 88377743 تلفن:
Email:  info@nascons.com 

Web:  www.nascons.com 

 ینو 
 یعید شجیمج یآقا مدیر عامل:

 68 شماره ـ  اریاسفند بلوارـ  باالتر از ظفرـ  ولیعصرابان یخ
 88237333 فاکس: 88437373ـ  88784677 تلفن:

Email:  noico@chmail.ir 

Web:  www.noi-eng.com 

 آب نهاد 
 داریوش دادگر یآقا مدیر عامل:

 2و  3ـ طبقه دوم ـ واحد  434 شمارهـ  نبش خیابان میرعماد ـ  خیابان مطهری
 88733333ـ  88733742 تلفن و فاکس:

Email:  info.nehadab@gmail.com 

Web:  www.nehadab.com 

 روین كین 
 یخسرو جهرم یآقا مدیر عامل:

 طبقه هشتمـ  436 شمارهـ  بین فرصت و ایرانشهرـ  خیابان سمیه

 88377344 فاکس: 88826323ـ  88377343 تلفن:

Email:  nikniroo@yahoo.com 

Web:   

 واسپور 
 خانم پریوش ترشیزیان مدیر عامل:

طبقه ـ  347 شمارهـ  کوچه حسینی ـ خیابان همایون شهر جنوبیـ  دریان نو
 22334337 فاکس: 22334333: تلفن 43اول ـ واحد 

 Email:  vaspoor@yahoo.co.in  

Web:   

 واال انرژی 

 سلیمان شکارچیآقای  مدیر عامل:
 8 واحدـ  6 طبقهـ  6 شمارهـ  خیابان سروـ  میردامادباالتر از ـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 88233373فاکس:  88233347ـ  43 تلفن:
Email:  info@walaenergy.com 

Web:  www.walaenergy.com 

 وراز 
 خانم اعظم خسروجردی مدیر عامل:

 4/27 شمارهـ  )زنبق شمالی(3سجاد ـ  بلوار سجادـ  مشهد
 37247337 فاکس: 37243484ـ  37266433ـ  37242763 تلفن:

Email:  project.varaz@gmail.com 

Web:  www.varaz.ir 

 وزنا 
 لکایم ایمحمدابراه یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  رحیمی کوچهـ  جنب بانک کشاورزیـ  خیابان معصومیـ  کامرانیهخیابان 
 66277444ـ  2 تلفن و فاکس: طبقه دومـ  47

Email:  vaznaeng@gmail.com 

Web:   

 سانیو   
 امیرهوشنگ رضایی یآقا مدیر عامل:

 8 واحدـ  3 طبقهـ  4743شماره ـ  مقابل مرکز قلب تهرانـ  کارگر شمالی خیابان
 88237344 فاکس: 88237343ـ  2 تلفن:

Email:  visan_com@yahoo.com 

Web:  www.visan-eng.com 

 سار نهیو 
 اوگوست ملک کرم یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  4/6 کوچهـ  خیابان بیستونـ  فتحی شقاقیخیابان 

 88333476 فاکس: 88336744ـ  43و  88336744ـ  43 تلفن:

Email:  info@vinehsaar.com 

Web:  www.vinehsaar.com 

 هامون 
 خسرو زرتاب یآقا مدیر عامل:

 27ـ کوچه راز ـ شماره  جوکامرانیه ـ خیابان دژم خیابان
 66636637 تلفن و فاکس:

Email:  info@hamoun-co.com 

Web:  hamoun-co.com 

 گستر صنعت  هامون 
 آزاد لیغالمرضا وک یآقا مدیر عامل:

 اول طبقهـ  43شماره ـ  موزهکوچه ـ  پل سیدخندان نرسیده بهـ  خیابان شریعتی
 88343237 فاکس: 88334273ـ  8  تلفن:

Email:  info@hamoon-gs.com 

Web:  www.hamoon-gs.com 

 هرازراه 
 رودگری روزبه یآقا مدیر عامل:

 37شمارهـ  تقاطع سهروردیـ  خیابان بهشتی
 88728333 فاکس: 88723734 تلفن:

Email:  info@harazrah.ir 

Web:  www.harazrah.com 

 پی مهر 

 و

 ه
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 خانم لیدا اسالمی مدیر عامل:
 طبقه اولـ  44 شمارهـ  کوچه چهارمـ  کارگر شمالیخیابان 

 88234447 فاکس: 88333376ـ  2 تلفن:

Email:  info@herampey.com 

Web:  www.herampey.com 

 کهشتا 
 خانم آذر جودی حقیقی مدیر عامل:

 87 شمارهـ خیابان پانزدهم ـ  کارگر شمالیابان یخ

 88748426 فاکس: 88748446ـ  88748442ـ  88748436 تلفن:

Email:  infohashtak@gmail.com 

Web:  www.hashtak.com 

 بنا و عمارت هفت 
 زاده آقای امیرهدا سلطان مدیر عامل:

 63شماره ـ  شرقی خیابان اخالقیـ  بلوار کاوهابتدای ـ  )دولت(خیابان کالهدوز
 66373737ـ  3 تلفن و فاکس:

Email:  haftbana.emarat@gmail.com 

Web:  www.haftbana.org 

 شهر هفت 
 مسیح آصفیآقای  مدیر عامل:

 طبقهـ  36 شمارهـ  برادران شریفیخیابان ـ  باالتراز میدان ونکـ  خیابان ولیعصر
 88274376 فاکس: 88274377ـ  4 تلفن: یک واحدـ  اول

Email:  info@haftshahr.com 

Web:  www.haftshahr.com 

 ایآر شهر هفت 
 یونیهما زاده هاشم آرش یآقا مدیر عامل:

 36 شمارهـ  44گلستان نبشـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ خیابان اسکندرزاده
 44764363فاکس: تلفن و  44783436 تلفن:

Email:  haftshahr_udp@yahoo.com 

Web:  www.haftshahraria.com 

 یر شهر هفت 
 فرزان یمیحسن رح یآقا مدیر عامل:

 زنگـ  47 شمارهـ  خیابان بیستمـ  خیابان هفدهمـ  میدان سروـ  آباد سعادت
 66444373 فاکس:تلفن و  66447783تلفن:  چهارم

Email:  haft_shahr_rey@yahoo.com 

Web:  www.7shahr-rey.com 

 هگزا 
 ن چهرآزادیحس یآقا مدیر عامل:

 67 شمارهـ  خدری)شاهین(خیابان ـ  خیابان سناییـ زند  کریمخانخیابان 
 44226437فاکس:  44226777: فنتل

Email:  info@hexa.ir 

Web:  www.hexa.ir 

 همپا بهینه 
 داریوش کاوه آهنگرانآقای  مدیر عامل:

    43 واحدـ  47 شمارهـ  خیابان دوازدهمـ  )بخارست(یرقص خیابانـ  میدان آرژانتین
 88344347 فاکس:تلفن و  88736672 تلفن:

Email:  info@hb-engineers.com 

Web:  www.hb-engineers.com 

 همپای تولید 

  نورالدین شاهرودیآقای مدیرعامل: 
 3طبقه ـ  برج افراـ  جنب پارک خشایارـ  باالتراز جهان کودکـ  بلوار ماندال)آفریقا(

  88873738تلفن و فاکس:   88884773تلفن:  367ـ واحد 

Email:  info@hteco.ir  

Web:  www.htem-co.com 

 اندیشان راه محیط همسو 
 شورش محمودیآقای مدیر عامل: 

ـ طبقه  4ـ قطعه  2بلوک ـ  کوچه ششمـ محله شهرک نهالستان ـ  کرمانشاه
 همکف
 38372838 :و فاکس تلفن

Email:  rahmohit@iran.ir 

Web 

 همکاران ارزش 
 یرازیبنکدار شاهلل لطف یآقا مدیر عامل:

  یمجتمع ادارـ  کوچه قائمـ  یافشان جنوبابان گلیخـ  2 فازـ  شهرک غرب
 88788347 فاکس:     88788832 تلفن:     374 واحدـ  4 طبقهـ  افشان گل

Email:  arzeshco@yahoo.com 

Web: 

  پارس بومهمکار 
 مسعود شفیقآقای  مدیر عامل:

 33شماره ـ  خیابان بهرامیـ  باالتر از ظفرـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88784638 فاکس: 88873763ـ  88873744 تلفن:

Email:  parsboomconsulting@gmail.com 

Web:  www.hamkarparsboom.com 

 همگون 
 هوشنگ کرباسیون یآقا مدیر عامل:

ـ  67 بن بست ـ  روبروی خیابان شیخ مفیدـ  یخ صدوق شمالیابان شیخـ  اصفهان
  32236373 فاکس: 32236374ـ  4 تلفن: ساختمان ملل ـ طبقه دوم

Email:  info@hamgoon.ir 

Web:  www.hamgoon.ir 

 هندسه پارس 
 آقای مهرداد شکوه عبدی مدیر عامل:

 4 شمارهـ  هفدهمخیابان نبش ـ  کردستان)جنوب(بزرگراه 
 88337432فاکس:  88337433 تلفن:

Email:  info@parsgc.com 

Web:  www.parsgc.com 

 هنرسرای معماری یزد 
 محسن اولیاءآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  بست اول بنـ  کوچه گلـ  خیابان فرخیـ  یزد
 32668773 فاکس: 32668774 تلفن:

Email:  home_yazd@yahoo.com 

Web:  www.architecthome.ir 

 یهنرمعمار 
 یآباد یژن علیب یآقا مدیر عامل:

ـ  2 مارهشـ  کوچه موزهـ  و پل سیدخندانبین خیابان قندی ـ  شریعتیخیابان 
 88366737 فاکس:تلفن و  88366788ـ  3 تلفن: 37 واحد

Email:  honar_memari@yahoo.com 

Web:   
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 سازهدرویه 
 زادهایوب مصطفی یآقا مدیر عامل:

  طبقه سومـ  64 هشمارـ  خیابان یکمـ  عشقیارخیابان ـ  خرمشهرن ابایخ
 88732623فاکس: تلفن و  88736773 تلفن:

Email:  info@hydrosazeh.com 

Web:  www.hydrosazeh.com 

 هیرگان انرژی 
 قاسمیفرزاد آقای  مدیر عامل:

 43 شمارهـ  کوچه یاسـ  خیابان شیراز جنوبیـ  همتبزرگراه 

  88726774 فاکس: 88726777 تلفن:
Email:  info@hirganenergy.com 

Web:  www.hirganenergy.com 

 منیه 
 زاده داداشنیحسن حس یآقا مدیر عامل:

 طبقه اولـ  6 شمارهـ تور خیابان  بلوار ماندال)آفریقا( ـ
 62637734فاکس:  62678722 ـ 62678233 تلفن:

Email:  heeman.ce@gmail.com 
Web:  www.heemanconsult.ir 

 ادگار طرحی 
 نژادعیسی غفاری یآقا مدیر عامل:

ـ  نیا جنوبی خیابان جعفریـ  خیابان صالحیـ  بزرگراه جناحـ  میدان آزادی
 22437443 و 44787672ـ  8 :و فاکس تلفن 4 واحدـ  3شماره 

Email:  public@yadegartarh.com 

Web:  www.yadegartarh.com 

 یاراب شهر 
 محمدرضا امراللهی خرانقآقای  مدیر عامل:

 ششم کوی)3 کوچه پشت درمانگاه شمارهـ  خیابان مسکن و شهرسازیـ  یزد
  32637643 فاکس:   32634334ـ  6 تلفن: 63 شمارهـ  (الدن

Email:  yarabshahr@yahoo.com 

Web: 
 یکم 

 حسن شنطیامدیر عامل: آقای 
 433شماره ـ شمالی  خیابان مظفرـ  میدان ولیعصر

  88373843فاکس:  86442222تلفن: 
Email:  info@yekom.com 

Web:  www.yekom.com 

 سازه خرم یلدا 
 محمدعلی عادلیمدیر عامل: آقای 

 مشاور یلدا مهندسین ساختمانـ میدان آرش ـ  گلدشت شرقیـ  آبادخرم
 33462777فاکس:  33462727ـ  4تلفن: 

Email:  info@yaldasazeh.com 

Web:  www.yaldasazeh.com 

 

 

 

 

 

 ی

mailto:info@hydrosazeh.com
mailto:info@hydrosazeh.com
mailto:info@hirganenergy.com
http://www.hirganenergy.com/
mailto:heeman.ce@gmail.com
http://www.heemanconsult.ir/
mailto:public@yadegartarh.com
http://www.yadegartarh.com/
mailto:yarabshahr@yahoo.com
mailto:info@yekom.com
http://www.yekom.com/
mailto:info@yaldasazeh.com
http://www.yaldasazeh.com/


 

 بازرسی فنی

 44644237ـ  44663773 بازبین پژوهش .1

 36334444ـ  2( 734)اصفهان  بازرسی فنی ناظران .٢

 36634744ـ  36634737(  734)اصفهان  ناظران یکتا .3

  

 بندرسازی

 88363477ـ  47 اوج پژوهش صنعت .1

 88336624ـ  88763767 ایمن طرح .٢

 66323376ـ  66773744 بهین طرح آپادانا .3

 88743727ـ  88743747 پویا طرح پارس .۴

 88747776 تهران بركلی .5

 66367477ـ  4و  66624774ـ6 خاک بافت .6

 66346444ـ  47 دریابندر .7

  66887773ـ  2 دریاسازه .8

 86473777 پردازی ایرانسازه .9

  88768737 –36 سکو .11

 88864377ـ  88373673 اندیشانطرح .11

 88334747 طرح نواندیشان .1٢

 22482733ـ  22476443 فارور .13

 88326637 فرا دریا عرشه .1۴

 88773348 ـ  37 مشارا .15

 88332262ـ  7 مهندسین تدوین توسعه پایدار .16

 88337433 هندسه پارس .17

  

 بهینه سازی مصرف انرژی

     88233437 انرژی نواندیش .1

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .٢

 62772488ـ  62772447 پارساز .3

 88748233ـ  88736438 زركشت پایدار .۴

 37728386( 734)اصفهان  سامان انرژی اصفهان .5

 88733824ـ  6 سی سخت .6

و توسعه انرژی  مهندسی .7

 پایدار
 88343344ـ  88343344

  

 تأسیسات ساختمان

 33788646ـ  36(  764)زنجان  آباد اندیش زنگان .1

 88273276ـ  3 آتك .٢

 88776283و   88776434 آرشن .3

 43236777 نواندیشابنیه  .۴

 88437334ـ6 ادواره .5

 88738232ـ  88733437 توان تهویهاندیشه  .6

 88274748 -37 انرژی .7

 88763774ـ  88773738 ایستا بن .8

 62644864 بنیان .9

  88747663 پارس رازان .11

 88742478ـ  88742437 پارس محیط .11

 62444242 پژوهش و معماری و ساخت شار .1٢

 88733733  و 88734827ـ  8 تکنولوژی و طراحی ایران .13

 88723863ـ  88724384 توان تك .1۴

 88737332ـ  88748432 فنرای .15

 88746428ـ  88736734 زاویر .16

 66787237ـ  66333347ـ  66333367 ژرف اندیشان .17

 88733364 سازه .18

 88733824ـ6 سختسی .19

 88773346 ـ 3 رعدانصنعتی  .٢1

 66234727ـ  26 نوهاصنعتی  .٢1

 88336473ـ  88373673 طرح اندیشان .٢٢

 88326737 طرح صنعت .٢3

 88747443ـ  88747373 و اثرطرح  .٢۴

 88334872ـ  88334833ـ  88334837 طرح و اندیشه .٢5

 88324434و   88332773ـ  4 طرح و نظارت .٢6

 88737333ـ  88737623 ۴گروه  .٢7

 88774247 گسترش آماد .٢8

 88373437ـ 8و   88844834ـ 2 مونیت .٢9

 88437373ـ  88784677 نوی .31

 88826323ـ  88377343 نیك نیرو .31

  

 شهریتأسیسات 

 22347883 و 22433376ـ3 آبخوان .1

 44674377 آبدان فراز .٢

 88727444ـ  3 آبران .3

 38383777(783)کرمانشاه آبراه اندیشان زاگرس .۴

 66373377ـ  47 آبراه گستر تدبیر .5

 66323444ـ  66722444 آبرفت .6

 88644384 آبساران .7

 38673474( 774)شیراز  آبسار فارس .8

 88747273ـ  88747364ـ  88747873 آب سو .9

 88344847و  88362373ـ  3 آبفن .11

 33378443(   744)تبریز آشناب .11

 88274748 -37 انرژی .1٢

 33386326ـ  33388634(   724)اهواز انهار جنوب .13

 66233747ـ  33 ایراناب .1۴

 88333443و  88343373ـ  4 بازآب .15

 88367888ـ  3 بررسی منابع آب .16

 66737484ـ  677 بندآب .17

 22336733ـ  22337226 پارس آب تدبیر .18

پارس آرین  .19

 آب
 32673347( 734)اصفهان 

 32234364(  734)اصفهان  پارس جویاب .٢1

 36684428( 774)شیراز  پارس فرازبند .٢1

    88874473ـ  3 پارس كنسولت .٢٢

 38377444ـ  43(  783)کرمانشاه پارس هاناب .٢3

 33343272(  762)کرج  پاک آب .٢۴

 32378677 (   734)اصفهان  پدیدآب سپاهان .٢5

 66336643ـ  66337773ـ  66337748 پژوهاب .٢6

 37248232ـ  7(  734)مشهد پژوهاب شرق .٢7

 88383372ـ  88373646 تهران بوستن .٢8

 88333674ـ  6 تهران سحاب .٢9

 32274434(   734)اصفهان  جامع كار اسپادانا .31

 32344634(   734)اصفهان  جامع كار سپاهان .31

     88734733ـ  88774333 جویاب نو .3٢

 88283337 راماب .33

 44423232ـ44434824 ره آب كاوان .3۴

 22364734ـ  3 و 34447777 زیستاب .35

 82744367ـ  88374363 سختاب .36

 33236233 (   743)رشت  سفیدرود گیالن .37

 33378338 ـ 3 (743)رشت  شهر آب خزر .38

 36743437ـ 4(  734)اصفهان  طرح افرا صفاهان .39

 88333472ـ  88737263 اجرای كاسونطرح و  .۴1

 88478727ـ  88746272 طرح و اندیشه یکان .۴1

 88867432ـ  7 طرح و سازه كاسپین .۴٢

 88742282ـ  88742226 عمران محیط زیست .۴3

 33342744(   744)تبریز فراز آب .۴۴

 88883763 گاماسیاب .۴5

 88376637 مدیسه سامان .۴6

 66234637ـ 6 مشارآب .۴7

 44733837ـ  44732223 موج آب .۴8

 88332823ـ  3 مهندسین آب فرمان شمال .۴9

 88732623ـ  88736773 هیدرو سازه .51

 32634334ـ  6(    733)یزد  یاراب شهر .51

  

 ترافیك و حمل و نقل

 88246427 آمود راه .1

 77874687 آوند طرح و اندیشه .٢

 88327843و  88287427 ـ 4 آیریانا طرح و برنامه .3

 88384673ـ  4 یافق گستر سازندگ .۴

 88287364ـ  88237468 اندیشکار .5

 66673833ـ  66674767 بنیاد ترافیك ایران .6

 88372324و  88344647ـ  8 تهران كیبهران تراف .7

 66234237 پارس مسیر گستر .8

 77434378 راهبرد تردد فردا .9

 88633262ـ  7 شهریادراه سازه  .11

 88684364ـ  2 راههای طالیی البرز .11

 66382342ـ  66382334 ره پویان .1٢

 22467762 رهروان عمران .13

 44422832ـ  44427643 رهیافت اندیشه فردا .1۴

 42743723ـ  42743723ـ  42748648 طرح هفتم .15

 33273783(  744)ساری  عمران طرح البرز .16

 در گروه  اسامی اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران

 



 

 

 

 88764437ـ  88746834 گذر راه .17

  

 خطوط انتقال نفت و گاز

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .1

 88772473 انرشیمی .٢

 88363477ـ  47 اوج پژوهش صنعت .3

 66372737 بارمان فناوران پارس .۴

 88726433ـ  4 طرحبامدژ  .5

  88724427 پارس .6

 88773687 پارسیکان ایران .7

 88367337ـ  88847867 پترو فرآیند آریا .8

 88736347و  88243433ـ  2 پترو فرآیند انرژی .9

 68447377 پرآور .11

   88246473 ـ  3 تدبیر و فن آسیا .11

 88874774ـ  7 چگالش .1٢

 62464447خط(  2) دریاپاال .13

 66344637ـ  3  انرژیدریاپاال .1۴

 88733364 سازه .15

 88384677 شانول فرآیند .16

 88846627ـ 88833462 صنعت و مدیریت ایران .17

 88336473ـ  88373673 طرح اندیشان .18

 88748344 طرح و پاالیش .19

 88473473ـ  74 طرح و تبدیل .٢1

 88243327 مدیریت اجراطرح و  .٢1

 33478746ـ  3(  744)ارومیه  طرح و مدیریت انرژی پویا .٢٢

 88624748 فرآیند سازان انرژی .٢3

 88766462ـ  88763474 كاهنربا .٢۴

 88747377 گسترش ساخت سازه .٢5

 88332262ـ  7 مهندسین تدوین توسعه پایدار .٢6

 88343344ـ  88343344 مهندسی و توسعه انرژی پایدار .٢7

 88344362ـ 37 نارگان .٢8

 66634267 ناموران .٢9

 88334273ـ  8 هامون گستر صنعت .31

 88726777)ده خط(  هیرگان انرژی .31

  

 راه و راه آهن

 38284334ـ  38224644 (  734)مشهد  آبادگران شرق .1

 88734434و  88347332ـ  7 آرسس پل پارس .٢

 88473764-88473783 آرسیس پارسیان سازه .3

 88346433 آرسیکا .۴

 88873363 طرح سپاهان آروین .5

 88676244 آوكان .6

 88436333 آوند برزین .7

 42743724 اتحاد راه .8

 66872773 اتفاق طرح و تدبیر .9

 88372477ـ  88372444 اردام .11

 38447348 ـ 3   (734)مشهد اساس راه .11

 88877683ـ  88877687 الزام .1٢

 33324363(   787)سنندج  اندازیار طرح پارسوا .13

 88287364ـ  88237468 اندیشکار .1۴

 88773673ـ  88766437 ایران استن .15

 88334733ـ  3 ایران ساحل .16

 33333647ـ  44(  724)اهواز  ایمن پنام راه .17

 66834227ـ  3 ایمن تقاطع .18

 88777734 ایمن راه .19

 88336624ـ  88763767 ایمن طرح .٢1

 66748374ـ  2 برآیند .٢1

 33224334ـ  6(  787)سنندج  بهاب نو اندیش .٢٢

 36464444(    734)اصفهان  پارتاک نونگر .٢3

  88724427 پارس .٢۴

 32334277ـ  32643437(  774)شیراز  پارس چگالش .٢5

 88838687ـ  88367263ـ  88864884 پاسیلو .٢6

 22374373ـ  4 پایداری سازه و راه .٢7

 33834 پل رود .٢8

 38383447ـ  6(  783)کرمانشاه  پیشگام راه زاگرس .٢9

 33347232ـ  33346774 (   744)ساری  تدبیر راه .31

تدبیرگران راه و راه  .31

 آهن
 88687377ـ  3

 88373232 تردد راه .3٢

 88747776 تهران بركلی .33

 88383673ـ  4 راه آهن راه .3۴

 88346743و  88346747ـ  48 راهبرد سنا .35

 88324372)ده خط( راه یاب ملل .36

 88444737 ـ 88444887 رمپ .37

 33684383ـ  33663843(  787)سنندج  روجیار .38

 88747474 رره آو .39

 88783367 رهاب .۴1

 33343777ـ  33378744(    724)اهواز  رهاد اكسین .۴1

88372348و  88373338ـ  3 رهساز طرح .۴٢  

 66677334ـ  66677736 ریل بندر .۴3

 88872364ـ  3 ساتروپات پل .۴۴

 88777473خط(   7) سانو .۴5

 88767373ـ  88746383 سگال .۴6

 66736434ـ   66736463 سهند ترانشه .۴7

 88368347ـ  4 (شمع)های مقاوم عمران  شالوده .۴8

 88332433 شتاب راه ساز .۴9

 88288743ـ  88283377 صنعت دار مبین .51

 88326773ـ  88333446 طاق و پایه .51

آفرینان طرح  .5٢

 پارس
 32227334(   734)اصفهان 

 88864884 طرح آفرینان پاسیلو .53

 36434433(  734)کرمان  طرح گارنو .5۴

 42743723ـ  42748648 طرح هفتم .55

 33636887(   787)سنندج  عیوق راه ور .56

 88774423 فرادید .57

 88237638ـ  88333784 فرا رهساز فن .58

 32334378ـ  32336343(  774)شیراز  فراشار آسیا .59

 88777767 فربر .61

 88347766ـ  4 فرپل .61

 88373334ـ  6و  88877873 فرود راه .6٢

 66234734ـ  3 كاوش راه .63

 88337634ـ  6 كرانه پارسكرانه به  .6۴

 88764437ـ  88746834 گذر راه .65

  38737732ـ  38787347(  734)مشهد  گذرگاههای شرق .66

 66732827 گسترش شرق راه .67

 33646324ـ  3(  724)اهواز  محاسبان علم و تجربه .68

 88773348ـ  37  مشارا .69

 88334387 آبادانی آروین ونواندیشان راه  .71

 88336744ـ  43و  88336744ـ  43 وینه سار .71

 88723734 هراز راه .7٢

 44226777 هگزا .73

 38372838(  783)کرمانشاه  همسو اندیشان راه محیط .7۴

  

 ژئوتکنیك و مقاومت مصالح

  بیستونومکانیك خاکفنیآزمایشگاه .1

 34668747ـ  44(   783)کرمانشاه  

  37677367(   783)کرمانشاه  آزمون پاالر زاگرس .٢

 44487832ـ  44784277 خاک پیآزمون  .3

 62446363ـ  62443736  آونگ سازه .۴

 88773673ـ  88766437 ایران استن .5

 88722423ـ  3 ایران خاک .6

 22362734ـ  22362743 باران خاک و پی .7

 33643246ـ  43(   724)اهواز بانیان پی .8

 33378434( 744)ارومیه  سازان خاک آب سازهبهینه .9

 44662344 پارس پی آزما .11

 88243773ـ  88243337 پایادژ .11

 66332663 پژوهش عمران راهوار .1٢

 44777747 پی جو ایران .13

 32634687(   774)شیراز  پیروز پی آزما .1۴

 88723346ـ  88723273 پی سنگ .15

 77278373ـ  77278363 پی كاو .16

 33444624ـ  3( 764)زنجان  تك آزمای زنجان .17

 33344474(    744)تبریز  تل تاو تبریز .18

 88333768ـ  88334244و 88373474ـ  3 تماوان .19

 88773336 خاک پی آزما .٢1

 88364673و  88848383ـ  4 خاكواران .٢1

 66377767ـ  66377437 خاک و بتن ایران .٢٢

 77843384 خاک و بنای شهر .٢3

 66648777ـ  66648477 خدمات مهندسی مکانیك خاک .٢۴

 44663873ـ  2 دریا خا ک پی .٢5

      88844874ـ  2 زمیران .٢6

 44677674ـ  44643437 زمین ساخت آزما .٢7

 32644324(   734)اصفهان  فن آورانزمین  .٢8

 88383472ـ  88384336 ژئوتکنیك تهران .٢9



 

 

 33767247(   743)رشت  ژئوسازه گیالن .31

 77286648ـ  43 ژئوكاو اندیش .31

 88777473خط(   7) سانو .3٢

 88768737ـ  36 سکو .33

 36427284ـ  3(   747)گرگان  شالوده خاک گلستان .3۴

      88368347ـ  4 (شمع)های مقاوم عمران شالوده .35

 88334747 طرح نو اندیشان .36

 33342744(   744)تبریز فراز آب .37

 36462344ـ  6(   774)شیراز  كنکاوان معدن شیراز .38

 88773888 كوبان كاو .39

 77747633ـ  77874723ـ  77772368 گرانطین .۴1

 44637347ـ  44646333 ماندپی .۴1

 66743736ـ 3و  66747364ـ  2 ماندرو .۴٢

 33646327(  734)کرمان ماهان زمین ساخت .۴3

 36376387(   774)شیراز  مکانیك خاک پارس .۴۴

 32643676ـ  32643646 مهندسی خاک پی تهران .۴5

 44633334 مهندسی گمانه كاو .۴6

 36334383(  774)شیراز  نگین گمانه .۴7

  

 سازه

 33762733(  743)رشت  آباآژیانه آباد .1

 33763774(  743)رشت  آباد .٢

 33788646ـ 36( 764)زنجان  آباد اندیش زنگان .3

 66323473 آتاوا .۴

 88273276ـ  3 آتك .5

 66763473و  66763474ـ  4 آتی شهر .6

 77432348ـ  77434443 آرمه آرا .7

32732484 (734)اصفهان  آرمه طرح اسپیدان .8  

 36332364ـ  6(  744)بابل آروین بنا .9

 88436333 آوند برزین .11

 88887768ـ   3 آوند طرح .11

 62446363ـ  62443736  آونگ سازه .1٢

 37638433(    783)کرمانشاه  آیسان دیسمان .13

 88438733ـ  88438774ـ  88438437 آیگان .1۴

 88838344ـ  46 آیین تدبیر .15

  22434833و  22464726ـ 3 ابنیه طراحان البرز .16

 43236777 نواندیشابنیه  .17

 33343748(   787)سنندج  سازه غربارش  .18

 36744343(  762)کرج  ارگ آشیانه البرز .19

 88737876ـ  3 اندیشگران سپهر آرا .٢1

 88478776ـ  88478772 اندیشه سازان صنعتی پارس .٢1

 88873427ـ  6 ایران بن .٢٢

 88763774ـ  88773738 ایستا بن .٢3

 66732328ـ  66774347 ایستا گویا .٢۴

 88326444ـ  88372747 ایمن سازه فدک .٢5

 88726433ـ  4 طرحبامدژ  .٢6

 66463862ـ  66437874 باورد طرح .٢7

 66737484ـ  677 بندآب .٢8

 62644864 بنیان .٢9

 33334367(  744)ساری  بنیان طرح مازند .31

 66887734ـ  6 بهسازه اندیشان آریا .31

 62672346ـ  62672343 بهینه ساز دژار .3٢

 88344447ـ  8 پارامادان .33

 62674823ـ  62674827 پارس اسلوب .3۴

 88737384 پاالر دژ تهران .35

 66337264 پایاب طرح .36

 88243773ـ  88243337 پایادژ .37

 88478337ـ  4 پایا فن آوران سازه .38

 88433774ـ  3 پروژه ساز .39

 66374834ـ  4 پژوهش .۴1

 33834 پل رود .۴1

 88743727ـ 88743747 پویا طرح پارس .۴٢

 88747374ـ  88663763 پی كده .۴3

 37664444( 783)کرمانشاه  شار گسترتاق شیب  .۴۴

 44744423و    44743688ـ  37 تدبیر ساحل پارس .۴5

 88246444ـ  47 تدبیر صنعت .۴6

 66736443ـ  66747874ـ  66747672 توان .۴7

 66232434 توسعه ساختمان بهارستان پایدار .۴8

 88343837ـ  88342778 تهران شالوده .۴9

       88764732ـ  88764733 تهران محاسب .51

 88338773 - 88338764 تینا فرآیند .51

 88337434ـ  2 خدمات مدیریت ایرانیان .5٢

 44663873ـ  2 دریا خا ک پی .53

 66334477ـ  8و  66444374ـ  2 راهسازه پل .5۴

  راه و ساختمان برآورد سازه مازند .55

 33637366ـ4(744)ساری 

        88736772 رونین .56

 66726743 زلزله محاسب .57

 32226787(  744)تبریز ساختار سنج آذر .58

 88387724ـ  3 ساختار متین اندیش .59

 88733364 سازه .61

 سازه اندیشان .61

 پویا
 36663283( 734)اصفهان 

 86473777 سازه پردازی ایران .6٢

 88782783ـ  88883333 سازه های بلند ایران ـ سبا .63

 88727434ـ  4 سازه های بلند پایه جهان .6۴

 88336637ـ  88336634 سازیان .65

 88777473خط(   7) سانو .66

 88344474ـ  2 سبك آفرینان مهندسی نو .67

 88338884و  88338884ـ  6 سدره سازه پارس .68

 88737364ـ  88737383 سرزمین .69

 88438638ـ  88438633 سی تك .71

 88733824ـ  6 سی سخت .71

 88333874ـ  88333744 سیویار .7٢

     88338678ـ  3 شارین سازه .73

 66363237ـ  6 شالوده سازان شبکه .7۴

 88243747ـ  63 شهران سازه .75

 36437637ـ  36426623 ( 734)کرمان  شهر راز پارت .76

 66243343ـ  64 طازند .77

 88374332ـ  88326773ـ  88333446 طاق و پایه .78

 88336473ـ  88373673 طرح اندیشان .79

 88738837ـ   88738847 طرح بامداد .81

 88476623ـ  88737383 طرح و ابداع .81

 88333472ـ  88737263 اجرای كاسونطرح و  .8٢

 66343433ـ  66343443 طرح و تعاون .83

  32683737(  733)یزد  طرح و ساخت شمس العماره .8۴

 88742282ـ  88742226 عمران محیط زیست .85

 66887287 عمران و ابنیه پرهون .86

 33334774ـ83 (734)اصفهان فرا تحقیق سپاهان .87

 88384828 فربد مشاور .88

 32333734ـ  6(  774)شیراز  فربوم شهر پارس .89

  88347766ـ  4 فرپل .91

 32372442(   774)شیراز  فرداد طرح پارس .91

 33267434ـ  6(   787)سنندج  فن و تدبیر تاو .9٢

 62636877- 62636773 كاوش معماری .93

 66644636 كوتوال .9۴

 88327767و37 گروه معماران ایران .95

 88644462ـ  88622437 گونه شناسی بنا .96

 62337343ـ  62337633 یمانل .97

مشاورین ایده فرم  .98

 بنا
 33373473(  744)ساری 

 88283748ـ  3و  88237277ـ  6 مهرآرازان شهر .99

 66223267ـ  62674347 مهندسان كارداش مشاور .111

 88377646 مهندسی و مدیریت تخصیص پارس .111

 88238333ـ  7 نقش محیط .11٢

 88377743 نو اندیش ساختمان .113

 88437373ـ  88784677 نوی .11۴

 66636637 هامون .115

  

 سدسازی

 33647487(   734)مشهد  آب پوی .1

 22347883 و 22433376ـ3 آبخوان .٢

 44674377 آبدان فراز .3

 88644384 آبساران .۴

 88344847و  88362373ـ  3 آبفن .5

 66782343ـ  66787434ـ  66787472 آبگیر .6

      88743743ـ  42و  88734733ـ4 آب نیرو .7

 33378443(   744)تبریز آشناب .8

 88367888ـ  3 بررسی منابع آب .9

 66737484ـ  677 بندآب .11

 66334723 بهان سد .11

 33378434( 744)ارومیه  سازان خاک آب سازهبهینه .1٢

پارس آب  .13

 تدبیر
 22337644ـ  22336733ـ  22337226



 

 

 

 88338224ـ  6 پارس رای آب .1۴

    88874473ـ  3 پارس كنسولت .15

 22337248و    22376327ـ 24 پراهوم .16

 66336643ـ  66337773ـ  66337748 پژوهاب .17

 66332663 پژوهش عمران راهوار .18

 88674834 پندام .19

 88236372ـ  83 پویاب .٢1

 88333768ـ  88334244و 88373474ـ  3 تماوان .٢1

 88233748ـ   88232687 توان آب .٢٢

 88333674ـ  6 تهران سحاب .٢3

     88734733ـ  88774333 جویاب نو .٢۴

 88283337 راماب .٢5

 22364734ـ  3 و 34447777 زیستاب .٢6

  88768737ـ 36 سکو .٢7

 33342744(   744)تبریز فراز آب .٢8

 37332333(   734)مشهد  كاوش پی مشهد .٢9

 66837332ـ  7 كرخه پایاب .31

 88764337ـ  6 مهندسی منابع آب و خاک .31

  

 شهرسازی

 66637437ـ  62233743 آباد شهر تدبیر .1

 44334723 سرزمین فضاآبادگران  .٢

 66273437ـ  34 آبادی .3

 88273276ـ  3 آتك .۴

 66237647ـ  4 آراستان .5

 44864748 آرمانشهر .6

 33473433(  762)کرج  آمایش سرزمین دیرین .7

       88343447ـ  3 آمود .8

 88233332ـ  7 آورث .9

  66836336ـ   66632778 آویژه مهر .11

 66266438 اخیر .11

 66728633 ایران آمایش .1٢

 33623344ـ  33623344(  744)تبریز  باغ شهربنا .13

 66846333ـ  66823238 باوند .1۴

 44747646 بوم نگار پارس .15

 66373842ـ47 پارت .16

 44647483و  44673348ـ  3 پارسوماش پایدار .17

 66323733ـ  2 پاسارگاد .18

 88334432ـ  3 پرداراز .19

 88723443ـ  88722323 پردیس ایران .٢1

 33644867(  787)سنندج  پرویس شهر غرب .٢1

 88783774و   88788833ـ  47 پژوهش و عمران .٢٢

 88224477ـ  8 پل میر .٢3

 66737373ـ  3 پویا نقش شهر و بنا .٢۴

 88747374ـ  88663763 پی كده .٢5

  88444226 -3 تخت پوالد .٢6

 38334384( 783)کرمانشاه  تدبیر شهر دانش .٢7

 36343738ـ  3(   774)شیراز  جاودان شهر پارس .٢8

 88737332ـ  88748432 رای فن .٢9

 44638432ـ  44663737 زیستا .31

 34347737ـ  32687738(  734)اصفهان  سارویه .31

 33633727(  743)اردبیل  سبز سامانه سبالن .3٢

 66743437ـ   34 سپهر نقش پردازان .33

 88364673 سراوند .3۴

 88737367ـ  88736383 شاران .35

 88727444 ـ 88724734ـ  88728333 شارستان .36

 66733474ـ  66734333 شارمند .37

 33866477ـ  33833373(   744)ارومیه شهر فردا سازان .38

 88364673ـ  4 شهر و برنامه .39

 37827744ـ  3(  734)اصفهان  شهر و خانه .۴1

 88732634ـ  88733266 شهر و عمران .۴1

 88778378ـ  88884646 شهر)طاش( طرح اندیشان .۴٢

 88727887ـ  88727737 طرح و آمایش .۴3

 44484667ـ  66 طرح و راهبرد پویا .۴۴

 66733777ـ  3 طرح و كاوش .۴5

 22324844ـ  22324843 طرح و منظر تهران .۴6

 88723487ـ  88728444 طرح و معماری .۴7

 88862243ـ  88844346 عرصه .۴8

  88824436ـ  27 فرنهاد .۴9

 32623788(  733)یزد  كریاس بنا .51

 88634344ـ  88673832 كهن دژ .51

 88436424ـ  3 ایجادگروه  .5٢

 88737333ـ  88737623 ۴گروه  .53

 88348373ـ  2 گروه مشاوران راهبرد فردا .5۴

 66332333 ـ  66334332 گزینه .55

 88273323ـ  7 گسترش فن آوران ساخت .56

 88737623)ده خط(  گنو .57

 88277867ـ4 مآب .58

 88733436  و  88764333ـ4 ماندان .59

 66346233 معماری و محیط .61

 88734342ـ  88343378 همکارانموژدا و  .61

 88367323- 88367732 مهرازان .6٢

 88732274ـ  88736737 نقش پیراوش .63

 88738644ـ  88738867 نقش جهان ـ پارس .6۴

 37733337(   734)اصفهان  نقش رازبوم .65

 82783364 نقش ماندگار .66

 88238333ـ  7 نقش محیط .67

 22334333 واسپور .68

 44783436ـ  44764363 اهفت شهر آری .69

 66447783ـ  66444373 هفت شهر ری .71

 88873763ـ  88873744 همکار پارس بوم .71

 62678722ـ  62678233 هیمن .7٢

  

 صنایع

 44438737ـ  8 آرون جوش صنعت .1

 66244777 آریا پیشرو قرن .٢

 88723343ـ  88737734 آسه صنعت .3

 88372278ـ  47 آماتیس رابین .۴

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .5

 88772473 انرشیمی .6

 88363477ـ  47 اوج پژوهش صنعت .7

 88734734 ایتسن .8

 66434337 ایتوک ایران .9

 88774446ـ4 ایجاد صنایع ایران .11

     88863347ـ  88867346 ایستا .11

 87777877 برسو .1٢

 88737343 بنیاد صنعت .13

  88863346و   88846233ـ  4 بنیاد صنعتی ایران .1۴

 66823743ـ  66828426 پارت مکانیك فروزان .15

 88773687 پارسیکان ایران .16

 68447377 پرآور .17

 88237736ـ  88778384 دپوال .18

 88462387ـ  88474682 پویا پرتو طرح .19

 88337334)ده خط(  تارا طرح .٢1

 88733733  و 88734827ـ  8 تکنولوژی و طراحی ایران .٢1

 88743344ـ  6 تهران رایمند .٢٢

 66233348ـ  67 خدمات مهندسی پارس سیمان صنعت .٢3

 66344637ـ  3  انرژیدریاپاال .٢۴

 88746428ـ  88736734 زاویر .٢5

 88733364 سازه .٢6

 37728386(   734)اصفهان  سامان انرژی اصفهان .٢7

 88233423ـ  3 سامان پژوهان نام آور .٢8

 88733824ـ  6 سی سخت .٢9

 88773346ـ  3 رعدانصنعتی  .31

 66234727ـ  26 نوهاصنعتی  .31

 66724434ـ  38 طراحی صنعتی ایران .3٢

 88336473ـ  88373673 طرح اندیشان .33

 88326737 طرح صنعت .3۴

 88473473ـ  74 طرح و تبدیل .35

 66322774 طرح و ساخت بینا .36

 88324434و   88332773ـ  4 طرح و نظارت .37

  88636447ـ 88646472 سازان انرژیفرآیند  .38

  88247434ـ  2 فرآیند نو آوری مواد .39

 66344363ـ  66633427 اكوشقند .۴1

 88766462ـ  88763474 كاهنربا .۴1

 88747377 گسترش ساخت سازه .۴٢

 88384833ـ  88333374 مدیریت و مهندسی آگاهان .۴3

پرمان  تیریو خدمات مد یمهندس .۴۴

 شیپو
 88336377ـ  8

 88344362ـ  37 نارگان .۴5

 66634267 ناموران .۴6

 88344433 نگر اندیش نوین .۴7

 88682764 رنماد مبتک .۴8

  



 

 

 طراحی داخلی

 88644462ـ  88622437 اشناسی بنگونه  .1

 62678722ـ  62678233 هیمن .٢

  

 فرودگاه

 88273276ـ  3 آتك .1

 88777734 ایمن راه .٢

 44878477ـ  44863747 تکوین شهر .3

  88768737ـ  36 سکو .۴

 88347766ـ  4 لفرپ .5

 88373334ـ  6و   88877873 فرود راه .6

 66443867ـ  64 فضا معمار .7

 88764437ـ  88746834 گذر راه .8

 88327767و37 گروه معماران ایران .9

 66624373ـ2 مدیریت عمران فراگیر .11

  

 كشاورزی و دامپروری

 36377647(   762)کرج  آب خاک تهران .1

آب و خاک  .٢

 دلتا
 33343373ـ  33344837(  744)ساری 

 33372373 (  743)رشت  آتیه سازان محیط .3

 88234346ـ  88234334 آسارا آب .۴

 44627773 پردازان توسعهایده  .5

 36238342(   734)اصفهان  پارساب سپاهان اندیش .6

 88627434و  88644326ـ  3 پایداری طبیعت و منابع .7

 38633447( 783)کرمانشاه پیشاهنگ توسعه كرمانشاه .8

 33334364ـ  3(  744)ساری  توسعه البرز مركزی)تژ( .9

 88864744ـ  88863474 جامع ایران .11

 88773883ـ  88747364 رویان .11

 88748233ـ 88736438 زركشت پایدار .1٢

 33343433(  724)اهواز  ساز آب پردازان .13

 44632268 سامان آب سرزمین .1۴

طبیعت سبز  .15

 گیالنه
 33443847ـ  33444677( 743)رشت 

 33243633ـ  3(  743)رشت  طراحان البرز سبز .16

 88682838ـ  47 آب ریز طرح .17

 66277444ـ   2 وزنا .18

 88237343ـ  2 ویسان .19

  

 مخابرات

    88288283 ـ  3 پرشیا ارتباط .1

 88278847ـ  47 سدید ارتباط گستر .٢

 82786338ـ  82784434 شاهین ارتباط تهران .3

 22342234ـ  3 طرح ارتباطات .۴

  

 مدیریت و سیستم و مطالعات اقتصادی و اجتماعی

 88287364ـ  88237468 اندیشکار .1

 66434337 ایتوک ایران .٢

 88863346و   88846233ـ  4 بنیاد صنعتی ایران .3

 33443683(    743)رشت  دور نگاه سرزمین .۴

 88768737ـ  36 سکو .5

  88467772خط(   8) سنجش امکان طرح .6

  88373673 طرح اندیشان .7

 66447783ـ  66444373 هفت شهر ری .8

 88873738ـ  88884773 همپای تولید .9

  

 و ژئوفیزیك زمین شناسی معادن ،

 66434337 ایتوک ایران .1

 88234347ـ  8 پارس اولنگ .٢

 44662344 پارس پی آزما .3

 66774447ـ  66337233 پارسکاو .۴

 62473377ـ  4 پارسی كان كاو .5

 88723346ـ  88723273 پی سنگ .6

 22444373 تهران پادیر .7

 88444334ـ  88447734 زمین فیزیك .8

  88768737ـ  36 سکو .9

 77247464ـ  3 كان آذین .11

 88764463ـ  88768347 كان ایران .11

 72637346 كانی كاوان شرق .1٢

 44872777 كاوشگران .13

 88347434ـ  88347338 كوشا معدن .1۴

 88473473ـ  4 معدنکاو .15

 66743748 مهندسی كاویان معدن آریا .16

 88736672 همپا بهینه .17

  

 معماری

 33763774(  743)رشت  آباد .1

 33788646ـ  36(  764)زنجان  آباد اندیش زنگان .٢

 66637437ـ  62233743 آباد شهر تدبیر .3

 66247332و  66247336ـ  3 آبادگران عصر نو .۴

 66273437ـ  34 آبادی .5

 66323473 آتاوا .6

 88273276ـ  3 آتك .7

 66733473و   66763474ـ  4 آتی شهر .8

 38787637(  734)مشهد آداک پویا طرح توس .9

 66237647ـ  4 آراستان .11

  66277373ـ  2 (گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران)آران .11

 88733677ـ  88733333 آرپه .1٢

 66732737ـ   66747332 آرتابین .13

 88323887ـ  88323487 آرتك و همکاران .1۴

 66747277 آرتیمان .15

 88776283و   88776434 آرشن .16

 88643447ـ  88723476 آركاندید .17

 44864748 آرمانشهر .18

 88323384 آرین بنا .19

 88772246ـ  88762788 بوم آزاد .٢1

 88373424ـ  88833333 آزمایش همکاران .٢1

 88737678و  88336373ـ  44 آژند شهر .٢٢

 36466448(  734)کرمان  د طرح شهرآسا .٢3

  66278233ـ 4 آگور آژند .٢۴

 33473433(  762)کرج  آمایش سرزمین دیرین .٢5

       88343447ـ  3 آمود .٢6

 88233332ـ  7 آورث .٢7

 62446363ـ  62443736  آونگ سازه .٢8

  66836336ـ   66632778 آویژه مهر .٢9

 88733384 آهون .31

 88438733ـ  88438774ـ  88438437 آیگان .31

 43236777 نواندیشابنیه  .3٢

 66266438 اخیر .33

 88736747ـ  88736277 ارتاز .3۴

 88372477ـ  88372444 اردام .35

 88734776 اركان طرح .36

 66622672 اركان نقش معماری .37

 44224227ـ  24 كرمانارگ بم  .38

 36343662(   774)شیراز  البرز فارس .39

 36644734( 744)ارومیه اندیشه سازان توسعه باختر .۴1

 36633237( 744)ارومیه ایده پادیر .۴1

 88733334 ایده و اجرا .۴٢

 88743343ـ  47 ایران آرک .۴3

 66728633 ایران آمایش .۴۴

 88873427ـ  6 ایران بن .۴5

 66667342ـ  66667227 بادبند .۴6

 88734768ـ  3 باغ تخت .۴7

 33623344ـ  33623344(   744)تبریز  باغ شهربنا .۴8

 32244383ـ  2 (  734)اصفهان باغ شهر پردیسان .۴9

 88738323 بافت شهر .51

 66834278 بامین .51

 66846333ـ  66823238 باوند .5٢

 33463383و  33463382ـ  7( 743)رشت  برج سبز شمال .53

 33777836ـ  33777333 ( 743)رشت  بزرگ امید .5۴

 887237443ـ  44و  88763886 بعد چهارم نوین .55

 33776343(   787)سنندج  بعد و فضا .56

 34434447و  34434434ـ  3( 724)اهواز  بنا برج .57

 88277468ـ  37 شهر بنا .58

 62644864 بنیان .59

 88884877ـ  88884386 بهسازان سرزمین پایا .61

 88233247ـ  44 بیکران فضا .61

 88387787ـ  6 بینش و فن .6٢

 66373842ـ47 پارت .63

 62772488ـ  62772447 پارساز .6۴

 88734442 پارس گستره .65

 44647483و  44673348ـ  3 پارسوماش پایدار .66

 66323733ـ  2 پاسارگاد .67

 88737384 پاالر دژ تهران .68



 

 

 

 66337264 پایاب طرح .69

 66743262ـ  66733878 پایدار طرح سازه .71

 33368438(   744)ساری پتگین .71

 66726447ـ  66374673 صامت پدیده .7٢

 88334432ـ  3 پرداراز .73

 88723443ـ  88722323 پردیس ایران .7۴

 88233368ـ  3 پرسین طرح و ساخت .75

 66374834ـ  4 پژوهش .76

 88334864ـ  88334287 ٢پژوهش و برنامه  .77

 88788833ـ  47 پژوهش و عمران .78

 62444242 پژوهش و معماری و ساخت شار .79

       88363448ـ  34 ایرانهای ساختمانی  پژوهش .81

 88224477ـ  8 پل میر .81

 36337738ـ   36332433( 774)شیراز  پویا طرح شهر .8٢

 77433473ـ  77833877 پی برز .83

 88374432ـ 8 پیرراز .8۴

 88747374ـ  88663763 پی كده .85

 88347334ـ  88877734 پیمون .86

 66637233ـ  66637286 یوند بافتپ .87

         88736772 تازیك .88

 88444226 -3 تخت پوالد .89

 88323323ـ   88324348 تدبیر بنا .91

 88246444ـ  47 تدبیر صنعت .91

 88373234ـ  88844224 تدبیر و عمران .9٢

 44878477ـ  44863747 تکوین شهر .93

 66736443ـ  66747672 توان .9۴

  توسعه ساختمان بهارستان پایدار .95

 66232373ـ  66232434  

 66447377ـ  3 توسعه كالبدی آسیا .96

 88343837ـ  88342778 تهران شالوده .97

 88338773- 88338764 تینا فرآیند .98

 88736466ـ  88737334 جامع تکنیك .99

 44744273 چاروک نقش .111

خط سوم معماری و  .111

 شهرسازی
 32678667( 734)اصفهان 

 82468233ـ  82468738 دارافزین .11٢

 66668723و  66367848ـ  3 داهه .113

 88344742ـ  88343826 دید .11۴

 33482637ـ  8(  744)ارومیه  دیدگاه ارومیه .115

 66774823 رادپی گستران امروز .116

 62834733ـ  62834737 راز آهنگ .117

 88346444ـ  46 رازیران .118

 88347378ـ  88747478 رازیگران .119

 32244384ـ  3 (   734)اصفهان  راسخ سپاهان .111

 88734438ـ  88474847ـ  88734488 رایزنان .111

 88737332ـ  88748432 رای فن .11٢

 88346673ـ  2 روژان و همکاران .113

 36464733ـ  4(  734)کرمان  روند فناوری محیط .11۴

 32747863(   734)مشهد  رهداد .115

 88338723ـ  88338633 رهرو .116

 44638432ـ  44663737 زیستا .117

 88723778و  88734787ـ  8 ژیر .118

 33374382 ـ 33374386( 744)تبریز  ساباط طرح آرا .119

 32226787(  744)تبریز  ساختار سنج آذر .1٢1

 34347737ـ  32687738(  734)اصفهان  سارویه .1٢1

 66837737ـ  66837787 سازواره  نو .1٢٢

 66834232ـ  66834263 سازه معماری امروز)سما( .1٢3

 88344474ـ  2 سبك آفرینان مهندسی نو .1٢۴

 66743437ـ  34 سپهر نقش پردازان .1٢5

 88342884 سرابن ساز .1٢6

 88364673 سراوند .1٢7

 88737364ـ  88737383 سرزمین .1٢8

 66646736ـ  66282427 سروه .1٢9

 66728737 سطح و صنعت .131

 88738284ـ  88737478 سه سو .131

 88438638ـ  88438633 سی تك .13٢

 88343376ـ  88347673 سینام .133

 88737367ـ  88736383 شاران .13۴

 88727444ـ  88724734ـ  88728333 شارستان .135

 66733474ـ  66734333 شارمند .136

 33663634(   733)یزد  شمسه یزد .137

 88643488ـ  37 شورا .138

 36437637ـ  36426623 ( 734)کرمان  شهر راز پارت .139

 88364673ـ  4 شهر و برنامه .1۴1

 37827744ـ3(   734)اصفهان  شهر و خانه .1۴1

 88732634ـ  88733266 شهر و عمران .1۴٢

 33378767( 744)تبریز  شیب راه تدبیر .1۴3

 33336324ـ  33336373(   734)کرمان  و ده كرمان صد .1۴۴

 88734673 طراح تارمه .1۴5

 88334443ـ  47 طرح .1۴6

 88778378ـ  88884646 شهر)طاش( طرح اندیشان .1۴7

 22474362 ـ 22438433 رح پرهونط .1۴8

 36434433(  734)کرمان  ارنوگطرح  .1۴9

 66674268ـ  66673473 طرح معماری محیط .151

 32763337(    734)مشهد  طرح نوین .151

 88727887ـ  88727737 آمایش طرح و .15٢

 32732337ـ  6(    734)مشهد  طرح و آمایش قاپو .153

 88476623ـ  88737383 طرح و ابداع .15۴

 88334872ـ  88334833ـ  88334837 طرح و اندیشه .155

 36678634( 744)بابل طرح و ایده ستاوند .156

 22383377 طرح و پژوهش بوم آور .157

 88783738ـ  3 طرح و تدبیر ماندگار .158

 66343433ـ  66343443 و تعاون طرح .159

 66733777ـ  3 طرح و كاوش .161

 88723487ـ  88728444 طرح و معماری .161

 88737464ـ  88373327 طرح و منطقه .16٢

 36383233(   743)رشت  نقش پارس پادیاوطرح و  .163

 88862243 ـ  88844346 عرصه .16۴

 62776373ـ  62776374 عصر فرآیند معماری .165

 66887834ـ  2 د معماریفرآین .166

 32624773ـ  32623434(  734)اصفهان  فرا طرح آریانا .167

 88236384و   88336434ـ  3 فرا نگاره .168

 88734487ـ  88734483 فردا فن پارس .169

 88734848ـ  88734443 فردانو .171

  88824436ـ  27 فرنهاد .171

 66443867ـ  64 فضا معمار .17٢

 62636877 - 62636773 كاوش معماری .173

 62633334ـ  62633387 كاوش نقش پارسیان .17۴

 66844383ـ  66844272 كد .175

 66723387 كرانه پایدار پارس .176

 32623788(  733)یزد  كریاس بنا .177

 88377286 كلیل .178

 88673683ـ  4 كنت و همکاران .179

 66838437و  66838436ـ  3 كنگره هنر معماران پارس .181

 88634344ـ  88673832 كهن دژ .181

 88436424ـ  3 گروه ایجاد .18٢

 88737333ـ  88737623 ۴گروه  .183

 88327767و37 گروه معماران ایران .18۴

 66332333 ـ  66334332 گزینه .185

 88273323ـ   7 گسترش فن آوران ساخت .186

 88737623)ده خط(  گنو .187

 88644462ـ  88622437 گونه شناسی بنا .188

 62337343ـ  62337633 یمانل .189

 88277867ـ4 مآب .191

 88733436  و  88764333ـ4 ماندان .191

 66877838ـ  66877828 زیست مهرازمان  .19٢

 88883424 مانوش ری .193

 88878873ـ  88786777 ماهر و همکاران .19۴

 66464227ـ  77 محمدرضا جودت و همکاران .195

 88737323 مدیریت توسعه پایدار فضای میرا .196

 36446344(    734)کرمان  مزرا .197

 86473 معماری ره شهر .198

 88748837ـ  88733763 معماری صنعتی ایران .199

 66346233 معماری و محیط .٢11

 88734342ـ  88343378 موژدا و همکاران .٢11

 88373437ـ 8 و 88844834ـ 2 مونیت .٢1٢

 88283748ـ  3و  88237277ـ 6 مهرآرازان شهر .٢13

 88367323- 88367732 مهرازان .٢1۴

 66467443ـ  66467647 مهرزا .٢15

 88383643ـ  42 مهندسی اردیبهشت مهرازان .٢16

 88263732ـ  8 مهندسی سرا نوبنیاد .٢17

 62477324 نقش .٢18

 88322374ـ  88322373 نقش اندیشه پارس .٢19

 66233822ـ  7 پایدارنقش  .٢11



 

 

 88732274ـ  88736737 نقش پیراوش .٢11

 88738644ـ  88738867 قش جهان ـ پارسن .٢1٢

 88734343ـ  88373873 نقش شارستان .٢13

 82783364 نقش ماندگار .٢1۴

 88238333ـ  7 نقش محیط .٢15

 36346633(  774)شیراز  نگارستان ماهور .٢16

 88437373ـ  88784677 نوی .٢17

 37266433ـ  37242763(   734)مشهد  وراز .٢18

 88333376ـ  2 هرم پی .٢19

 88748446ـ  88748442ـ  88748436 هشتاک .٢٢1

 66373737ـ  3 هفت بنا و عمارت .٢٢1

 88274377ـ  4 هفت شهر .٢٢٢

 66447783ـ  66444373 هفت شهر ری .٢٢3

 88788832 همکاران ارزش .٢٢۴

 88873763ـ  88873744 بوم همکار پارس .٢٢5

 32236374ـ  4(   734)اصفهان  همگون .٢٢6

 32668774(  733)یزد  هنر سرای معماری یزد .٢٢7

 88366737و   88366788ـ  3 هنر معماری .٢٢8

 62678722ـ  62678233 هیمن .٢٢9

 22437443و  44787672ـ  8 یادگار طرح .٢31

 33462727ـ  4( 722آباد )خرم یلدا سازه خرم .٢31

  

 منابع آب

 33647487(   734)مشهد  آب پوی .1

 36634387ـ  84(   734)اصفهان  آب پویش بنا .٢

 36377647(   762)کرج  آب خاک تهران .3

 34477334ـ  3(   762)کرج  آب خاک كاوش .۴

 22347883 و 22433376ـ3 آبخوان .5

 44674377 آبدان فراز .6

 44783237 آب راه آبادی .7

 66373377ـ  47 آبراه گستر تدبیر .8

 66323444ـ  66722444 آبرفت .9

 88644384 آبساران .11

 38673476ـ  38673474(   774)شیراز  آبسار فارس .11

 88747273ـ  88747364ـ  88747873 آب سو .1٢

 88747743 آب عمران پردیسان .13

 88344847و  88362373ـ  3 آبفن .1۴

 66463784ـ  62724634ـ  62724643 آبکاوش سرزمین .15

 33322446ـ  3(   724)اهواز  آب كرخه .16

 66782343ـ  66787434ـ  66787472 آبگیر .17

      88743743ـ  42و  88734733ـ4 آب نیرو .18

 66772374ـ  66773334 آب و توسعه پایدار .19

آب و خاک  .٢1

 دلتا
 33343373ـ  33344837(  744)ساری 

 88733763ـ  88274767 آب ورزان .٢1

 36643478ـ  3(   744)ارومیه  ذر پریساب غربآ .٢٢

 33343423(   743)اردبیل  آذرثقال .٢3

 46367642(  724)دزفول آروین خاک .٢۴

 88234346ـ  88234334 آسارا آب .٢5

 33378443(   744)تبریز آشناب .٢6

 33433383ـ  33433337( 764)زنجان اركان رهاب .٢7

 66834384ـ  6 انجام طرح تدبیر .٢8

 33386326ـ  33388634(   724)اهواز  انهار جنوب .٢9

 88367888ـ  3 آببررسی منابع  .31

 38332734( 783)کرمانشاه  غرب بندآب .31

 66334723 بهان سد .3٢

 88434727ـ  8 پارس  پیاب .33

 88338224ـ  6 پارس رای آب .3۴

 36686774ـ  36684428(  774)شیراز  پارس فرازبند .35

    88874473ـ  3 پارس كنسولت .36

 38377444ـ  43(   783)کرمانشاه  پارس هاناب .37

 22337248و   22376327ـ  24 پراهوم .38

 34437642ـ  34434664   (724)اهواز  پژآب نگار .39

 66336643ـ  66337773ـ  66337748 پژوهاب .۴1

 66332663 پژوهش عمران راهوار .۴1

 88674834 پندام .۴٢

 33673447ـ  4(  724)اهواز  پورآب .۴3

 88236372ـ  83 پویاب .۴۴

 88333768ـ  88334244و 88373474ـ 3 تماوان .۴5

 88233748 ـ  88232687 توان آب .۴6

 88747776 تهران بركلی .۴7

 88333674ـ  6 تهران سحاب .۴8

     88734733ـ  88774333 جویاب نو .۴9

 36637334(   774)شیراز  درود آب جنوب .51

 88283337 راماب .51

 8373 ری آب .5٢

      88844874ـ  2 زمیران .53

 36672744( 774)شیراز  شناسان آسماریزمین .5۴

 22364734 ـ 3 و 34447777 زیستاب .55

 22434762ـ  22436343 اب پایشژرف .56

 33223486(   787)سنندج  ژیناب غرب .57

 33364284ـ  33364282(  724)اهواز  سازآب اهواز .58

 33343433(   724)اهواز  ساز آب پردازان .59

 88284377 سامان آبراه .61

 44632268 سامان آب سرزمین .61

 33734774  (   743)رشت  دسامان سدرو .6٢

 33644424ـ  3(   724)اهواز  اروندسبز آب  .63

 33223344ـ  33236233(   743)رشت  سفید رود گیالن .6۴

  88768737ـ  36 سکو .65

 33443674 (   744)ارومیه  صدر آب نیرو .66

  88682838ـ  47 آب ریز طرح .67

 88334747 طرح نو اندیشان .68

 88333472ـ  88737263 طرح و اجرای كاسون .69

 33342376(   724)اهواز  عمران منابع آب اهواز .71

 33342744(   744)تبریز  آب فراز .71

 44334767ـ  44334743 كریت كارآ .7٢

 66837446ـ  66874623 كمند آب .73

 88883763 گاماسیاب .7۴

 36236487(   734)اصفهان  گوهر آب كالر .75

 36332637(   747)گرگان  موج آب فن .76

 44334477 مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا .77

 44433773ـ  8 مهار آب عمران گستر .78

 88764337ـ  6 مهندسی منابع آب و خاک .79

 88733333ـ  88733742 نهاد آب .81

 88237343ـ  2 سانیو .81

 86442222 یکم .8٢

  

 مهندسی محیط

 88274347ـ  44 آب و محیط خاورمیانه .1

 22422733ـ  22422286 پویندگان محیط زیست .٢

  

 مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

 66244777 آریا پیشرو قرن .1

 احداث كارخانجات شیمیایی و نصب كارا تجهیز طرح)اكشن( .٢

 88734823ـ  88373364 

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .3

 88772473 انرشیمی .۴

 66334432 گران اوجانطباق .5

 66434337 ایتوک ایران .6

 88726433ـ  4 طرحبامدژ  .7

 88773687 پارسیکان ایران .8

 88737837 پتروآذرپاد .9

 88367337ـ  88847867 پترو فرآیند آریا .11

 88736347و  88243433ـ  2 پترو فرآیند انرژی .11

 68447377 پرآور .1٢

 66887863ـ  66883443 پرشین راد پترو .13

 88723346ـ  88723273 پی سنگ .1۴

 44274434ـ  44274674 پیشگامان فرآیند نفتا .15

   88246473 ـ  3 تدبیر و فن آسیا .16

 62677644 توسعه صنعت انرژی هرمزان .17

 88743344ـ  6 تهران رایمند .18

 88874774ـ  7 چگالش .19

 62464447خط( 2) دریاپاال .٢1

 66344637ـ  3  انرژیدریاپاال .٢1

 66723377ـ  3 راهبرد توسعه طرحها .٢٢

 88733364 سازه .٢3

 88728368ـ  88344378 سازه فرافن .٢۴

 66877838ـ  66877828 سام پترو تدبیر اكسون .٢5

 88326737 طرح صنعت .٢6

 88748344 طرح و پاالیش .٢7

 88473473ـ  74 طرح و تبدیل .٢8

 88243327 طرح و مدیریت اجرا .٢9

 66322774 طرح و ساخت بینا .31

  88636447ـ  88646472 فرآیند سازان انرژی .31



 

 

 

 62443483ـ  2 گروه پترو پاوان .3٢

 36343736ـ  3(   774)شیراز  گروه صنعتی عالی نام .33

 88747377 سازهگسترش ساخت  .3۴

 73424777 مشاوران انرژی تهران .35

مهندسی طرح و توسعه راهبرد  .36

 انرژی
 88273772ـ  3

 88343344ـ  88343344 مهندسی و توسعه انرژی پایدار .37

 88472264ـ  3 مهندسی و ساختمان سامان پارس پویش .38

 88344362ـ  37 نارگان .39

 88336334ـ  46 آوران دلوارنام .۴1

 66634267 ناموران .۴1

 42736373 ناموران پژوهش و توسعه .۴٢

 88334273ـ  8 هامون گستر صنعت .۴3

 88337433 هندسه پارس .۴۴

 88726777)ده خط( هیرگان انرژی .۴5

  

 نقشه برداری

 88234346ـ  88234334 آسارا آب .1

 36334442(   724)اهواز  ارجان نقشه آسیا .٢

 22334687ـ  22334774 اطلس تهران .3

 88762383ـ  88762382 ایران توپوگرافی .۴

 88373437 ایران كارتوگرافی .5

 66334423ـ  2 ایران نقشینه .6

 32483632( 774)شیراز  مختصات فارس پاسارگاد .7

 44732338  (پنا) پویا نقش امید .8

 32336676(  774)شیراز  پیمایش گستر پاكان .9

  33447782ـ  33777876 تحلیل نقشه نیان .11

 44638337ـ  3 تولید اطالعات نقشه توان .11

 88844823ـ  88862367 جهان پیمایش سیستم .1٢

 22344374و  22344683ـ  4 دریا ترسیم .13

 88378778ـ  88372776 دریا نقشه .1۴

 22774483و  22773362ـ  7 دستور نوین .15

 66842327 دوریاب .16

 88333746 راه برد نقشه اطلس .17

 66728738 رصد ایران .18

 88273842ـ  47  و   88226463 زاویه یاب .19

 33637334ـ  3(  787)سنندج  ژئوپی .٢1

 88337843ـ  37و   88763627 سیگنال .٢1

 33378338 ـ 3(   743)رشت  شهر آب خزر .٢٢

 32673438( 774)شیراز  صدر آب فارس .٢3

 66738387ـ  66732323 طرح پیمایش .٢۴

 38383844ـ  3 (   783)کرمانشاه  طرح و نقشه باختر .٢5

 77236423ـ  3 فرازمین .٢6

 34333 مکانی فام زیرساخت فن آوری اطالعات .٢7

 88844477 ـ 88837463 كارتك .٢8

 22344342ـ  47 كیهان سنج آسیا .٢9

 33374744 ( 744)ساری  گرای پیشرو .31

 33474378(   764)زنجان  مسیر و پیمایش .31

 88337737ـ  88337747 مهندسی نقشه برداران سیروان .3٢

 88364282 نقش آرا .33

 88778434 نقش ترسیم میالد .3۴

 62377278ـ  3 توسعه نقش نگاران .35

 22366333ـ  22366363 نقش نگاران زمین .36

 88384644ـ  3 نقشه پردازان پارس .37

 22373737ـ  4 نقشه پردازان عمران و سازه .38

 36337773ـ  4(   734)اصفهان  نقشه نگار .39

 38332744(   783)کرمانشاه  نقشه نگار بیستون .۴1

  

 نیرو

 33643286ـ  84 ( 744)تبریز  آران نقش آرا ) آناكو( .1

 88772473 انرشیمی .٢

 88733734ـ   88734777 تجهیز انرژی .3

توسعه انرژی متین  .۴

 )تام(
 88644483ـ  4

 62464447خط( 2) دریاپاال .5

 88243773ـ  3  روشنایی نور گستر .6

 62633324 سازه تدبیر مارون .7

  88373673 طرح اندیشان .8

 66322774 طرح و ساخت بینا .9

 83367777 فرا نیرو .11

  مهندسی مشاور نیروی آذربایجان)منا( .11

 34776827( 744تبریز 

 88344362ـ  37 نارگان .1٢

 66634267 ناموران .13

 88826323ـ  88377343 نیك نیرو .1۴

 88233347ـ  43 واال انرژی .15
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 88349683 88171994 علی بهرامپور آرمان صنعت رفسنجان 1

کوچه  -پائین تر از خیابان مطهری-خیابان قائم مقام فراهانی

 8واحد  -10پالک  -26

www.rainarfiberoptic.com 

info@rainarfiberoptic.com 

مین تجهیزات پسیو تولید و تافیبرنوری، تولیدکننده کابلهای 
طراحی و اجرای شبکه های فیبرنوری و  -مشاوره -فیبرنوری

 پروژه رساندن فیبرنوری به منازل
 

 88698172 88567391 عبدالصالح کهزادی آکام صنعت آسیا 2

گل  کوچهشهرک غرب، بلوار پاکنژاد، باالتر از بلوار دریا، 

 25آذین، پالک 
www.akamindustry.ir 
info@akamindustry.com 

مساحی و موقعیت یابی سکوهای دریایی ، طراحی ، اجرا و 
 تعمیر و  نگهداری کابل نوری زیردریایی

 27689888 27689000 رسول شوبیری ماهوارهآرین  3

کوچه  -نرسیده به مطهری -خیابان سهروردی شمالی

 5پالک  -تهمتن

www.aryansat.ir 

info@aryansat.ir 

ارائه کلیه خدمات در ارتباط با انتقال داده ها و مخابرات 
 ماهواره ای

 
 

 عبدلحسن  آنتن کار 4

46813613 

46837085 

46834625 

46834649 
 3پالک  -کوچه فرنان -خیابان حاج اصغری -شهرقدس

www.antenkar.com 
info@antenkar.com 

 تولید انواع آنتن های مخابراتی و تجهیزات پسیو شبکه

 محمد جابری اتصال صنعت میانه 5

88554013 

88553917 

88553927 

88554092 

 -کوچه میرزاحسنی -دفتر مرکزی: خیابان قائم مقام فراهانی

 4طبقه  -11پ 

پ  -کوچه میرزاحسنی -فراهانی بان قائم مقامدفتر فنی: خیا

 طبقه اول -11

www.esmcell.com 

info@esmcell.com 

ی مدیریت سرویس، توسعه شبکه سیار، انجام پروژه ها
طراحی و راه اندازی و نگهداری شبکه های موبایل، انجام 

فناوری اینترنت اشیا، پروژه های هوشمند سازی مبتنی بر 
 طراحی، ساخت و تولید تجهیزات اینترنت اشیا

 
 

 محمود هاشمی اختر افشان 6
88718250 

88712635 
88724201 

 9پالک  -15ساختمان شماره  –مطهریدفتر : خیابان 

 – 4کوهک-جاده مخصوص کرج، گرمدره 24کارخانه: کیلومتر

 46پالک

 16315-549صندوق پستی: 

www.akhtarafshan-co.com 

co.com-info@akhtarafshan 

 

 تولید و توزیع کننده سیستمهای مخابراتی و ملزومات شامل:
ها و  XDSLلوازم شبکه و تجهیزات اکسسهای نوری و 

ی و نیز تولید های مخابراتو مجری طرح VOIPسیستم های 
خودایستا و مهاری و  کننده انواع دکلهای مخابراتی منوپل،

 سایت های اضطراری موبایل

http://www.rainarfiberoptic.com/
http://www.akamindustry.ir/
http://www.aryansat.ir/
http://www.antenkar.com/
http://www.esmcell.com/
http://www.akhtarafshan-co.com/
mailto:info@akhtarafshan-co.com
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 علی نعمتی ارتباطات هوشمند چکاوک 7
09209201015 

29700200 
29700190 

تهران،خیابان شریعتی، باالتر از سید خندان، روبروی پارک 

 4،ط  9شریعتی، کوی کاوه، پ
www.chakavak.info 

 
nemati@chakavak.info 

تولید و راه اندازی سامانه تلفنی نسل جدید مبتنی 
 NGN/IMS.براستانداردهای 

 فرامرز دالوری ارتباطات جامع نوین 8

29402001 

29401212 

29400 

29405060 

 –خیابان ناطق نوری  –خیابان گل نبی  -یابان پاسدارانخ

طبقه  –مجتمع نوین  -39پالک  –نبش کوچه رفیق دوست 

 سوم

 1947853581کدپستی :

وری اطالعات ـ تأسیس و بهره برداری شبکه افن مخابرات و
 پروژه های بزرگ مخابراتی مشاورهتلفن ثابت ـ 

 شمحمدحسین دان سیستمارتباطی کام کار  9
86031565 

22220857 

22222953 

86031573 

 -217پالک  -تقاطع مدرس -خ وحید دستگردی)ظفر(

 1919814913کدپستی: 

www.comkarsystem.com 

comkar@comkarsystem.com 

پیمانکاری دارای رتبه یک پیمانکاری مخابرات و مجوز 
واهینامه رتبه یک ارتباطات ساخت، گ ( طرح و EPCعمومی )

احداث ، نگهداری و بهینه  –از شورای عالی انفورماتیک 
تولید مراکز  -سازی شبکه ارتباطی زیرساخت ، ثابت و سیار

 سنجش از راه دور _تلفن پرظرفیت، رادیو مایکروویو 

 حسین سرعتی ارتباطات پویای ژرف نگر 10
041 

35244643 

041 

35244248 

 -ساختمان تجاری پاسارگاد -خ فارابی -تبریزرکزی: دفتر م

 4واحد  –طبقه اول 

 60303پالک  –شهرک فناوریهای پیشرفته  –کارخانه : تبریز 

www.epjn.ir 

و  MDFانواع ترمینالهای  -تولیدکننده تجهیزات مخابراتی

 ADSLتهای انواع سرکابلهای پور -اسپلیترهای مربوطه

 86128906 86128906 مهرداد صادقیان الماس شبکه داران 11

 1واحد  116پالک -بلوار شهید دادمان–بزرگراه یادگار امام 

 1467893961کدپستی: 

www.almaas.ir 
info@almaas.ir 

 

شرکت دانش بنیان صنعتی در زمینه طراحی و تولید 

ت سوئیچهای تلفنی ، سیستمهای انتقال و امنیت تجهیزا

 دیتا و مخابرات شبکه های

 امیرحسین شکوری مقدم ایران سیستم 12
22258684 

22258682 
22222953 

کدپستی  -217شماره  -خیابان وحید دستگردی

1919814913 

www.iransystem.com 

management@iransystem.com 

مهندسی نرم افزار ، ارائه خدمات مهندسی سخت افزار 

 الکترونیک و مخابراتی ، اطالع رسانی و اینترنت

 88487173 88484830 غالمرضا قرشیسید  ایران سوالر 13

جنب خیابان آرش مهر )شهرآرا(  -خیابان جالل آل احمد

 طبقه دوم -بانک کشاورزی( 2) ساختمان شماره  56شماره 

www.iransolar.ir 

@iransolar.irInfo 

ده خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ارائه کنن

 ای

 مشاوره در زمینه خدمات دیتا

http://www.chakavak.info/
mailto:nemati@chakavak.info
http://www.comkarsystem.com/
http://www.epjn.ir/
http://www.almaas.ir/
http://www.iransystem.com/
http://www.iransolar.ir/
mailto:Info@iransolar.ir
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 کاوه نظامیوند چگینی ایرانیان رایان شرق 14
3-88689712 

 

3-88689712 

 

کوچه حق  -خیابان عالمه طباطبایی جنوبی -سعادت آباد

 6و  4و   3واحد  -31پالک  -طلب غربی

co.com-www.irs 

co.com-info@irs 

 

و کشور ICTطراحی ، اجرا، پشتیبانی و تأمین پروژه های 

( شبکه های انرژی IOTنین مجری هوشمند سازی )همچ

 )گاز،آب و برق( در کشور

 

 89784310-021 70-03133931069 ولی اله امیری بهبود ارتباط چهلستون 15

ساختمان فن آفرینی  –شهرک علمی و تحقیقاتی  –اصفهان 

 127واحد  – 2
www.iranfiber.ir 
info@iranfiber.ir 

 iotتولید قطعات اپتیکی نوری و صنایع 

 22554677 22551400 رضا مهدیان پارسبهینه پردازش سپهر  16

 –گلستان پنجم )خیابان شهید موسوی(  -خیابان پاسداران

 119واحد  –طبقه پنجم  – 194پالک  -تقاطع خیابان اسالمی

www.behineh.ir 

info@behineh.ir 

 

ارائه راهکار یکپارچه و جامع فرآیند مالی و فنی صورت 

 bssحساب و خدمات مشترکین 

 Telecommدر صنعت  MCBSراهکار متمرکز و نوین 

با  Mediationراهکار فرآیند جمع آوری و پردازش داده 

 وئیچپوشش تنوع شبکه س
 

17 
بنیان ارتباط سهند کیش 

 فرهیختگان
 44962334 44962334 محمد رشیدیان

 -مهرشهر -کرج -آدرس کارخانه یا کارگاه استان البرز

  37از بلوک  5/0قطعه  -فاز اول -منطقه ویژه اقتصادی پیام

www.bestel.ir  
www.bestel.ir  

کلمپ  -پچکورد و پیگتیل فیبر نوری )کابل اتصال( تولید 

 -جامپر )اتصال دهنده ارتباطات رادیویی( -)نگهدارنده کابل( 

 پچ پنل )جعبه اتصال نوری -اسپلیتر نوری

 حسین یارمحمدی پارس التک انرژی 18
9-88755447 

8-76218397 

88544987 

76218399 

 -عشورینبش  -میرزای زینالی غربی -سهروردی شمالی

 17واحد  -5طبقه  -144پالک 

 -4ابتدای فاز  –کارخانه شیراز: شهرک صنعتی بزرگ 

 11قطعه  – TQبلوک

www.parseltek.com 

h.yarmohammadi@parseltek.com 

info@parseltek.com 

 (Indoor&Outdoor)تولید منابع تغذیه مخابراتی 

 FTTxتولید تجهیزات پسیو شبکه 

 FTTxشبکه ONTتولید دستگاه 

 تولید پانل فتوولتائیک خورشیدی

http://www.irs-co.com/
mailto:info@irs-co.com
http://www.iranfiber.ir/
mailto:info@iranfiber.ir
http://www.behineh.ir/
http://www.bestel.ir/
http://www.bestel.ir/
http://www.parseltek.com/
mailto:h.yarmohammadi@parseltek.com
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 پارس ایراتل 19
 محمودرضا

 ابریشم چی

88555554 

1881 

88512701 

 

 برج ایراتل -17دهم ـ پالک بش خ بخارست  ـ ن

www.parsiratel.com 

info@parsiratel.com 

و  ICTسرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان در حوزه 

( باتوان RenewableEnergyانرژی پاک و تجدیدپذیر )

 دسترسی به بازارهای بین المللی

 

 48056789 48056000 فرشاد خوشخوی زهتاب پارس پویش فن آور 20

قبل از پل  -غرب به شرق بزرگراه جالل آل احمد- رانته 

 -طبقه سوم -1/1پالک -خیابان حاجی پورامیر -آزمایش

 6/7واحد
www.parspooyesh.com 

farshadkh@parspooyesh.com 

نرم  خدمات رایانه ای شامل تهیه وفروش نرم افزار وپشتیبانی

 افزار

 غالمرضا طهماسبی پارس تارا 21

071 

32357594 

32336757 

071 

32358698 

 -کوچه سوم -خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی -شیراز

 401واحد  –ساختمان خوارزمی 

www.parstara.com 

info@parstara.com 

ی رژیهاو ان AC-DCتولید انواع رکتیفایر و تابلوهای 

 تجدیدپذیر

 طراحی و اجرای نیروگاههای خورشیدی

 88787435 88787431 رحیم فخاری پارس تلفنکار 22

پالک  -کوچه سیمیاری -بعد از پل صدر -یابان شریعتیخ

 1931614863کدپستی: 3واحد   -2طبقه  – 28

www.ptkco.com 

ptk@ptkco.com 

m.ebrahimi@ptkco.com 

طراحی ، تامین کننده و  مجری تجهیزات و پروژه های 

 enterpriseتی و تجهیزاتمخابرا

 محمد سید جلیلی پارس جلفا 23

88674334 

 خط( 15)

 

88664912 

 -ریقا و ولیعصر آفن یماب -وحید دستگردی )ظفر( خ

 مپنجطبقه  –283پالک

 1968634845:کدپستی

www.parsdjolfa.com 

info@parsjolfa.com 

 تولید کننده تجهیزات:

Passive  وActive  ، شبکه مخابراتی، مفصل کابل مسی

مفصل فیبر نوری، روکشهای حرارتی، ترمینال های 

IDCز، ، فیوPatch Cord ،Pigtail تجهیزات ،

CWDM,FTTH کافوی نوری، سیستم های انتقال و ،

 PCMتجهیزات 

 88206469 88206475 افضلیحسین  پارس هما پرتو 24
واحد -3پالک  -19کوچه  -خیابان گاندی جنوبی -ونک

404 

 تولید تجهیزات انتقال نوری

DWDM-CWDM 

http://www.parspooyesh.com/
http://www.parstara.com/
http://www.ptkco.com/
mailto:ptk@ptkco.com
mailto:m.ebrahimi@ptkco.com
http://www.parsdjolfa.com/
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www.parshomaparto.com 

afzali@parshomaparto.com 
ONT–ATCA–ROAD 

 88691371 88691372-4 پاکروانمحمدرضا  پرتو تماس نوین 25

 -خ حق طلب غربی -خ عالمه جنوبی-سعادت آباد

 38واحد 9طبقه  -31پالک 

www.parman.ir 

contact@parman.ir 

-NGطراحی و تولید سیستمهای مخابراتی انتقال نوری 

SDH   تا سطحSTM-64 

 دیتا و سوئیچهای اترنتطراحی و تولید تجهیزات 

ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه طراحی                 

 شبکه های مخابراتی نوری

 44221562 44215738 مهران سلمانی پرتو ارتباط صبا 26

نبش -خیابان شهید ابراهیمی-رزداران بلوار م –تهران 

 2پالک  -7الوند
WWW.PESABA.COM 

info@pesaba.com  

و  PDHخاص در شبکه  یسخت افزارها دیو تول طراحی •

SDH  تا STM1-64 آنها  یمراه رمزکننده هاه به 

اترنت تا  یدر فضا یسفارش یسخت افزارها دیو تول یطراح •

 آنها یو رمزکننده ها 10Gنرخ 

 ( Big Data) مینرم افزارهای پردازش داده حج دیولت •

در باند  یکننده سفارش تیآنتن و تقو دیو تول یطراح •

 مختلف یو توانها یفرکانس

مختلف در  یانتقال و مبدلها یسامانه ها دیو تول یطراح •

 SDH, PDH, Ethernet طیمح

و  لیموبا یشبکه ها زیو آنال یریاندازه گ یطراح سامانه ها •

 تاید

 یشبکه ها یو اعتبارده تیفیک شیپا یستمهایطراح س •

 لیموبا

27 
پردازش و ذخیره سازی 

 سریع داده ) پرسا(
 66029164 66029164 رضا افتخاری

بن بست  -خیابان حبیب زادگان -تیموری –تهران 

 11واحد  -پالک یک شرقی -فاطمی

www.hpds.ir 
info@hpds.ir 

طراحی و تولید سامانه های ذخیره سازی داده،ارائه 

راهکارهای نوین و جامع ذخیره سازی، ارائه مقاالت بین 

 اده های حجیمالمللی معتبر در حوزه ذخیره سازی د

 

28 
 پرشین سازه پرتو

 
 44761788 44761778-87 سعید صفرزاده

 16نسیم  -بلوار کوهک -شهرک گلستان -تهران

 طبقه پانزدهم -اداری cبلوک  -مع طوبیمجت -شرقی

 کیلوولت 400پست های فشار قوی تا 

 کیلوولت 400خطوط انتقال نیرو تا  

 پروژه های مخابراتی

 88722159 88712451 محمدحسین ذوالفقاری هاپرورش داده  29
 25پالک  –کوچه شهدا  –خیابان میرزای شیرازی شمالی 

www.dpco.net 

info@dpco.net 

پیمانکاری در اجرای پروژه های صنعتی به روش  1دارای رتبه 

طرح و ساخت ، تولیدکننده صفحه نمایش ، صفحه کلید ، 

سیستم متمرکز کننده دیتا ، کامپیوتر شخصی ، ساعت 

http://www.parshomaparto.com/
http://www.parman.ir/
http://www.hpds.ir/
http://www.dpco.net/
mailto:info@dpco.net
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و همچنین  interfaceحضور و غیاب ، ماشین صندوق و 

تولیدکننده نرم افزار در زمینه مدیریت شبکه ، سیستمهای 

( ، امنیت شبکه اطالعات ، Billingساب گیری )صورتح

( ، مدیریت فرایندهای  CRMسیستمهای امور مشتریان )

( ، داشبوردهای مدیریتی ، هوش تجاری BPMSکسب و کار )

 و  پایگاههای داده ای

 پژوهش و توسعه ناجی 30
 مهدی

 سید هاشمی

44223415 

88676163 

44223417 

88676167 

 382میرداماد ، حدفاصل مدرس و آفریقا پالکبلوار 

www.nrdc.ir 

ict.ir-elecom@btn 

 فناوری اطالعات و ارتباطات -

 ارتباطات سیار حرفه ای - -

 ر و نرم افزار رادیو ترانکخت افزاتولید س -

31 
 ایرانپالتین 

 )باتری نیل(

 حمید

 رئیسی

3-88844751 

88844950 

(028) 

32233215 

88833385 

(028) 

32225429 

 

 12پالک  -کوچه هفدهم -خیابان میرزای شیرازی

 158664431 4کدپستی:

 خیابان حکمت سوم -شهر صنعتی البرز  -کارخانه: قزوین

www.platiniran.ir 

info@platiniran.ir 

تولیدکننده انواع باتری های صنعتی، لوازم برقی خودرو ، 

 انواع پولی و قطعات فنی و مهندسی

 64063101-8 مهدی نیامنش پیام افزار پیک آسا 32
66007770 

 

ضلع غربی دانشگاه صنعتی شریف ـ کوچه  آزادی ـخیابان 
 10پالک-بن بست چهارم  -شهید صادقی

www.peykasa.com 
info@peykasa.ir 

 

 سیستم های پیام رسانی شامل:- نرم افزارهای مخابراتی

SMSC-FSMSC-SMS GW-MMSC-OMC-SDP-UMSC-
Email Server-Managed Services Platform-Value 

Added Services Platform 
 ( VASو ارائه سرویسهای ارزش افزوده مخابراتی )

 

33 
پیشرو اندیشه پرداز              

 سی پل
 021-89789874 03133932430 آریان ستوده مهر

صنعتی اصفهان شهرک آدرس دفتر مرکزی اصفهان دانشگاه 

 106واحد  1فن آفرینی علمی و تحقیقاتی اصفهان ساختمان 

www.cpol.ir   و   info@cpol.ir 

های شبکه توسعه فناوری کالن داده و محصوالت و خدمات 

گنال تلویزیونی پردازش سی پخش، ارتباطی اینترنت اشیا 

 روی لبه

 88508073 88500162 -4 حسین جردکانی ارگادپویش تجهیز صنعت پاس 34

 خیابان شریعتی -تهران 

 کوچه موزه )بسطامی ( -باالتر از شهید قندی 

 طبقه سوم - 15پالک 

http://www.irpuyesh.com/ 
puyeshtajhiz@yahoo.com 

نوری خاکی و هوایی با طرح و تولید انواع مفصل های فیبر 

 رکت مخابرات ایرانظرفیتهای متفاوت  دارای تاییدیه ش

دارای  FTTH , FAT , TB , ATBتولید انواع باکسهای  

 تاییدیه شرکت مخابرات ایران

 FTTH , ODC, CBتولید انواع کابینت  

http://www.nrdc.ir/
mailto:elecom@btn-ict.ir
http://www.platiniran.ir/
mailto:info@platiniran.ir
mailto:info@peykasa.ir
http://www.cpol.ir/
mailto:info@cpol.ir
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 Rack Mountتولید  پچ پنل های فیبر نوری ریلی  

 indoor & Outdoor Wall Mountتولید انواع باکس 

 تولید انواع پیگتیل، پچکورد

 چکوردهای تاکتیکی فیبر نوریع کابل و پتامین انوا

تامین انواع اسپلیترهای فیبر نوری  دارای تاییدیه شرکت 

 مخابرات ایران

 تامین انواع دستگاه فیوژن و تست فیبر نوری

 9پالک   -بن بست چهارم  -کوچه صادقی –خیابان آزادی  66007770 64063101-8 عبدالرسول بزرگ پور پیشروپردازان رایانش فراگیر 35
rayanesh@rayana.ir 

فروش تجهیزات پیام رسان شبکه های مخابراتی همراه 

 و ثابت

VOIP SW- LBS-SMS HUB-Roaming HUB 

 88793061 88676915ـ 17 سیدجعفر سیدی تحقیق و توسعه ارتباط 36
 طبقه دوم – 3پالک خ نوزدهم ـ ـ  گاندی خ

www.teta-co.ir 
info@teta-co.ir 

و نرم افزارهای توسعه به سفارش  BPMSعه زیرساخت توس

 مشتری

 NMS,OSS BSSسامانه های 

زیرساخت های نرم افزاری ارائه خدمات 

FAAS,SAAS,NAAS 

 10G,100Gئ روتر پرظرفیت های  3و2تولید سوئیچ النه 34

 DPI,NFV,SDNراهکارهای نوین شبکه 

 جهت اپراتورها IOTپلتفرم 

 اجهت پروژه ه IOIراهکارهای بهینه 

 توسعه و اجرای اپلیکیشن های کسب و کارهای اینترنتی

37 
تحقیق و تولید وسائل 

 الکترونیک ـ تکتا

 محمود

 کمانی

88055580 

 

88039763 

 

 

 مالصدرا بزرگراه شهید چمران ـ نبش خ
 14155-5785 :صندوق پستی

 14395کدپستی: 
www.takta.com 
info@takta.com 

انواع  تولیدوسائل الکترونیک ـ  تولید تحقیق و
گیرنده  -رادیوئیفرستنده های دیجیتال تلویزیونی و 

 ـ RFتجهیزات  -(  Set-tob-box) دیجیتال تلویزیون 
طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم های مخابراتی 

انواع  ستابالیزرـ طراحی و تولیدـ اینورتر مخابراتی و ا
تست و  -آنتنهای تلویزیونی و رادیوئی و مخابراتی

کیفیت آنتن و فرستنده های رادیو تلویزیونی و کنترل 
مخابراتی و تست گیرنده های دیجیتال خانگی و تست 

فناوری اطالعات ـ  IPTVانرژی تلویزیونی سیستمهای 
ار و نرم افزار و فعالیت در زمینه رایانه اعم از سخت افز

http://www.takta.com/
mailto:info@takta.com
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ـ  sannjو دیجیتال  IPطراحی انواع نرم افزارهای
طراحی ، ساخت و اجرای سایتهای  – UPSساخت 

 مایکروویو -فیبرنوری -ارتباط ماهواره ای

 76250634 76250601-4 ناصر نوری تحقیقات الکترونیک فطروسی 38

خیابان نوآوری  -پارک فناوری پردیس -جاده دماوند
 167الک پ -شانزدهم

www.fotrousi.com 
info@fotrousi.com 

 

 
تجهیزات الکترونیک قدرت از جمله انواع یو پی اس، 

شارژر و اینورتر در توانهای مختلف و برای مصارف 
راتی یچ مد مخابگوناگون اداری تا صنعتی ، رکتیفایر سوئ

 ، تجهیزات انرژی خورشیدی ، موادتغییر فاز دهنده
 

 علیرضا احتشامی فرد آزمون کیفیتتحقیقاتی  39
84218 

84219000 
88676919 

 کوچه نوزدهم ـخ گاندی 

 ـ طبقه سوم 3پالک 
www.azmoon-co.com 

azmoon@teta.net 

 
 تولید و تامین کننده تجهیزات مخابراتی، مشاور، طراح 

 تولید انواع سوئیچ و روترهای بومی
 اختصاصی NMSارائه نرم افزارهای 

پیاده سازی تلفن های همگانی اعتباری بر مبنای 
 RFIDسیستم 

 مجری پروژه های اعتباری تلفن ثابت )دبیت کارت(
 NGN/IMSمجری پروژه های 

 FTTHارائه دهنده راهکارهای 
 OSS/BSSکننده نرم افزار  یدتول

 OTN,CWDM,DWDMتولید کننده تجهیزات 
 OTNمجری پروژه های انتقال بر روی بستر 

100G,200G 
 
 

40 

تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان 

 توس

 
 الهام مرادی

051-38699393 

021-22932061 

051- 38699398 

021- 26754502 

، تشت غربی خیابان زردفتر تهران: باالتر از میدان ولیعصر 

 ، واحد یک6پالک 

 -14دانش آموز  -بلوار دانش آموز -بلوار وکیل آباد –مشهد 

 30پالک 
www.zharfpouyan.net 
info@zharfpouyan.net 

 شبکه:تولید کننده تجهیزات بومی  -

 تر بومیننده روتولید ک -

 تولیدکننده سامانه های کنترل و نظارت شبکه -

 طراحی و تولید نرم افزارهای مربوطه -

41 
گروه تحقیقات خدمات 

 مخابراتی کاوشکام آسیا
 88553437 88721643-6 علی فتوت احمدی

پالک  -بعد از چهارراه میرزای شیرازی -خیابان مطهری

 طبقه دوم -281
www.kavoshcom.com 
info@kavoshcom.com 

 طراحی، اجرا، بهینه سازی و نگهداری شبکه های مخابراتی

42 
 تعاونی اسالمی

 مجتمع صنعتی رفسنجان

 حسین

 پور بهرام

(034) 

4-34256001 

(034) 

34262015 
 

و  FTTXتولیدکننده انواع کابلهای مخابراتی ،  مسی ، نوری -

 UTP,FTP,SFTPشبکه در انوع 

http://www.fotrousi.com/
mailto:info@fotrousi.com
mailto:azmoon@teta.net
http://www.zharfpouyan.net/
mailto:info@zharfpouyan.net
http://www.kavoshcom.com/
mailto:info@kavoshcom.com


 زمینه فعالیت آدرس ، وب سایت و ایمیل نمابر شماره تلفن نام مدیرعامل نام شرکت ردیف

 
 

(021) 

88515167 

88529384 

 

(021) 

88737103 

 

      312الکپ-بلوار طالقانی -دفترمرکزی:رفسنجان

 7717733838کدپستی: 

هفتم ـ یابان خ کوه نور ـ نبش خ -خ مطهری:دفترتهران

 20شماره 

 15876-84811 :کد پستی
www.rafsanjan-ic.com 

co.ir-www.ric 
ic.com-info@rafsanjan       وco.ir-INFO@ric 

 

 کابلهای برق فشار ضعیف -

 یتامین ملزومات و اجرای پروژه های فیبررسان -

 فریبرز خسروی توان آزمایان 43

88409151 

88419952 

 

88404972 

 2خ معلم ـ نبش کوی زارتشت ـ پالک 

 16396-76413کدپستی:
www.Tavaan.com 
info@tavaan.com 

کنترل صنعتی از  پیمانکار طرحهای مخابراتی و سیستمهای-

 PC/PLC,DCSانواع 

 RTU,Scadaطراحی وساخت سامانه های  -

،  DC/DCطراحی و ساخت ترانسدیوسرها، مبدلهای  -

 شارژرهای صنعتی و مبدلهای مخابراتی

تولید تابلوهای کنترل ، حفاظت ، اندازه گیری ، میمیک و  -

 برق صنعتی ) فشار متوسط و ضعیف(

 توان صنعت انرژی 44
 لاعیاسم

 پویان نظر
75-88513274 88521305 

پ  -خ صحاف زاده -خیابان علی اکبری -خیابان مطهری

 طبقه اول –واحد یک  -58
co.com-www.pienergy 
co.com-info@pienergy 

ری آمپرساعت و مج 600ت تا تولید باطریهای کم ظرفی

 سایتهای مخابراتی

 88735525 88732525 فرامرز رستگار توسعه ارتباطات پرمند 45

 -خیابان حکیمی -خیابان پاکستان -خیابان شهید بهشتی

 11پالک 
www.parmand.net 
info@parmand.net 

گروه ن آوری اطالعات در  خدمات پروژه های مخابراتی ، ف

محصولی خدمات مشاوره ، تحقیقات و توسعه، مهندسی و 

پیمانکاری ، دارای گواهینامه اهتمام به کیفیت ، جایزه ملی 

و وزارت  1392کیفیت ایران از سازمان ملی استاندارد در سال 

 1393ارتباطات و فناوری اطالعات در سال 

46 
توسعه کاربردی فناوری 

 کفاماطالعات ت
 محمدحسین مربی

23003000 

 

23003000 

 103داخلی 

 

کوچه  -باالتر از میدان ولیعصر -خیابان ولیعصر –تهران 

 14پالک  -روشن
www.tacfam.com 
info@tacfam.com 

طراحی ، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی و بهسازی انواع پروژه 

 و با کلید در دست EPC|مخابراتی به صورت ی ها و شبکه ها

 خدمات پیشرفته آموزشی در زمینه دیتا و مخابرات

 خدمات مشاوره ای

 خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه ها و تجهیزات مخابراتی

http://www.ric-co.ir/
mailto:info@rafsanjan-ic.com
mailto:INFO@ric-co.ir
http://www.tavaan.com/
mailto:info@tavaan.com
http://www.pienergy-co.com/
mailto:info@pienergy-co.com
http://www.parmand.net/
http://www.tacfam.com/
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 88767136 88502720-4 هامون حساس کالکترونی تولید منابع تغذیه 47

 -تمکوچه هش-شهید صابونچی  بهشتی ـ  خشهید  خ

 1533736411کدپستی:  -11پالک
www.psp.ir  

    INFO@PSP.IR 

، استابیالیزر ، اینورتر،  UPSتولید انواع شارژر و رکتیفایر ،

 کنورتر و قطعات خودرو

 22799101 22567607 سیدمجید هدایت توسعه منابع انرژی توان 48

جنب بزرگراه شهید بابائی          -وبنیادمیدان ن -خیابان پاسداران

 3764188023صندوق پستی: 
www.esdo.ir 

e.h.sale@esdo.ir                 وs.sale@esdom. 

، مدیرت CIIPهای ذخیره ساز، ستم ، سیتولید انواع باتری

 مصرف انرژی، انجام خدمات طراحی و مهندسی

 77455003 77455001-2 حمید آب روشن جهاد دانشگاهی علم و صنعت 49

 

 190و188پ  –خیبان ملک لو  -خیابان حیدرخانی -نارمک

www.jdevs.com 
info@jdevs.com 

 و تجهیزات آزمایشگاهی UPSتولیدکننده شارژر و 

 (0353) 36 37 (0353) 36 36 محمدمهدی افالطونیان جهان الکترونیک 50

 

 -شرقی 29زاگرس  -زاگرسخیابان  -دفتر تهران: میدان آرژانتین

 9پالک 

 نبلوار نارو -بلوار ابریشم –شهرک صنعتی  -کارخانه : یزد
www.jeciran.com 
info@jeciran.com 

 
 

 دورو( -)مولتی الیر ”PCB“تولید کننده بردهای الکترونیک 

 

 چشم انداز ارتباط 51
 یاسر موذن زاده

 
23630 23639 

ریعتی و بزرگراه شهید شمال شرقی تقاطع خیابان دکتر ش -تهران

 4طبقه  -8شماره  -دشستان یکم -همت

 19479-13358کدپستی: 

 16315-885صندوق پستی: 
www.chashmandaz.com 

راه اندازی تجهیزات فناوری مشاوره ، طراحی، فروش ، نصب و  .1

 ارتباطات و اطالعات

تولید نرم افزار برحسب نیاز مشتری درحوزه های فناوری  .2

 طات و سیستم های امنیتیاطالعات و ارتبا

ارائه راهکارهای شبکه های بی سیم و مبتنی بر فیبرنوری  .3

GPON  وXDSL 

 بخش پسیو و اکتیو Datacenterطراحی و اجرای  .4

 شبکه های فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پشتیبانی .5

 02140224531 02140224530 نیما روایی حامی سیستم شریف 52

، 2، طبقه 1841پالک  ، باالتر از پل رومی،تهران، خیابان شریعتی

 2واحد 
www.hamisystem.ir 

info@hamisysytem.ir 
 

 

 های سازمانیاندازی پرتالنصب و راه .

 خدمات پرداخت الکترونیک .

 ارهای موبایلطراحی و توسعه نرم افز .

http://www.psp.ir/
http://www.esdo.ir/
mailto:e.h.sale@esdo.ir
mailto:m.s.sale@esdo
http://www.jdevs.com/
mailto:info@jdevs.com
http://www.jeciran.com/
mailto:info@jeciran.com
http://www.hamisystem.ir/
mailto:info@hamisysytem.ir
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 سیستم ایمیل سازمانی .

 سازی و پشتیبانی باشگاه مشتریان سازمانیطراحی، پیاده .

 (VASخدمات ارزش افزوده )های سرویس .

 اندازی سرورهای اختصاصی و مجازینصب و راه .

 های امنیتیها و تستتامین امنیت سرویس .

 های نرم افزاریطراحی و تحلیل انواع تست .

سازی محتواهای تعاملی مبتنی بر تکنولوژی دهو پیا طراحی .

 (VRواقعیت مجازی )

 (ARاقعیت افزوده )های وسازی اپلیکیشنطراحی و پیاده .

 22838917 42872000 مهرداد میراسماعیلی خدمات مخابراتی ارگ جدید 53

 -ابتدای خیابان شهیدلواسانی غربی –خیابان فرمانیه

 69پالک

 1936938194کدپستی: 
www.argtelecom.com 
info@argtelecom.com 

تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، پیمانکار رتبه یک رشته 

مخابراتی، مجری پروژه های  EPCارتباطات در پروژه های 

 ی ، مترو و راه آهنمخابراتی نفت ، گاز ، پتروشیم

 خوارزم ارتباط خاورمیانه 54
 

 عباس

 ظفردعاگو

88260016 

88260017 

 

88269736 

کوچه مهدی  -خیابان اطاعتی جنوبی -خیابان مرزداران

 طبقه اول -18پالک  -دوم

 1464775414کدپستی: 

 
www.algocom.net 
info@algocom.net 

 د شبکه های ماهواره ای، رادیویی ، فیبر نورییجاا -

 4و2و تأمین تجهیزات شبکه های سوالرنسل طراحی -

طراحی و تولید سامانه آنتن اتوماتیک خودرویی و آنتن  -

 LEO TrackerوAuto Trackهای متحرک و 

 NGN Access   VOIP ، Soft ,ارائه تجهیزات مخابراتی -

Switch, SDH & DLC 
و  BUC,LNBسیستمهای ماهواره ای مودم، نواع زیر ارائه ا -

... 

 داده پردازی ایران 55
 سید ذبیح اله

 فیض آبادی ثانی
9-88903251 

88901710 

88901713 

 

 164استاد نجات الهی ـ ساختمان  خ

 11365-3479 :صندوق پستی

www.dpi.ir 

sales@dpi.ir 

 

و نرم افزارهای سیستم های  انی سخت افزارارائه و پشتیب

(، طراحی ، پیاده سازی ، IBMمتوسط کامپیوتری )بزرگ و 

پشتیبانی و نظارت بر سیستمهای نرم افزاری کاربردی ، 

شبکه های کامپیوتری ، مخابراتی و مراکز داده اینترنتی ، 

ارائه خدمات مرکز داده اینترنت ، چاپ ، برش و پاکت گذاری 

 ITانیزه ، آموزش و پژوهش در حوزه تمام مک

http://www.argtelecom.com/
mailto:info@argtelecom.com
http://www.algocom.net/
http://www.dpi.ir/
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 دانیال کیا 56
 رئوف

 وائلی زاده
9-88061627 88041700 

خیابان  –میدان پیروزان  –انتهای خیابان شیخ بهایی شمالی 

 1پالک  –پیروزان 

www.danialkia.com 

info@danialkia.com 

راتی و الکترونیکی پروژه های مخاب مشاوره و اجرای –طراحی 

( و واردات و صادرات کلیه  EPCبصورت کلید در دست ) 

 کاالهای مجاز بازرگانی

 علی ترحمی دقیق افزار ندا 57

88175993 

88175996 

88175986 

88985454 

88985455 

88951956 

86030214 

کوچه  -عشقیارخیابان  -خیابان آپادانا -سهروردی شمالی

 طبقه همکف -8ک پال -چهارم

ir.com-www.mehr 

info@mehr-ir.com 

تولید انواع لدر و سینی های کابل با متعلقات کامل جهت کابلهای 

 فیبرنوری و کواکسیال

 و انواع سابداکت های مختلف ODFو OCDFو DDFانواع راکهای 

 فارشی موردنیاز مشتریانساخت قطعات س

 

 

 دیجیترون 58
 محمد

 طهماسبی آریا

22227475 

9-22853227 

22841502 

22251327 

  -شماره یک -کوچه هدیه -حسینیه ارشاد -دکتر شریعتی

 طبقه اول

www.digitron-co.com 
aria@digitron-co.com 

و دیجیتال و سیستم ارتباطی  IPطراحی و تولید مراکز تلفن 

 IP PABXو  IP Phone(، گوشی IP Basedمبتنی بر شبکه )

، Media/Access Gateway، درگاههای دسترسی 

Softphone  و تجهیزاتSoft switch تولید کننده ،

 شارژهای سوئیج مد در ظرفیتهای مختلف

 

 22910420 22910410-19 کمیل نقاش زاده رایا تدبیر  کویر 59

خیابان  -خیابان رودبار غربی)جنوبی( -بلوار میرداماد -تهران

 102واحد  -20پالک  -ووسیکا

www.rayantadbir.com 

info@rayantadbir.com 

 تولیدکننده پیگتیل و پچکورد فیبرنوری

 ، ...( O.D.Fفیبرنوری)تولیدکننده باکسهای فلزی توزیع 

تامین کننده کلیه تجهیزات پسیو فیبرنوری ) اسپلیتر ، 

 مفصل و ...( آداپتور ،

 (FREMCOنماینده دستگاههای سوئیچینگ فیبرنوری )

60 
 رایا فیبر پارس

 مجتبی داودی 
071-36254825 

 

071-36254825 
 

رایا، ، ساختمان 2شیراز، پل معالی آباد، منصورآباد، کوچه 

 واحد یک

 
www.rayafiber.com 

 
info@rayafiber.com 

 
 

تولید تجهیزات پسیو شبکه نوری از جمله اسپلیتر، پچ کورد و 

 پیگتیل

ها و تجهیزات  مشاوره، طراحی، نصب و راه اندازی سیستم

 (FTTHو تجهیزات  Access ،Transmissionمخابراتی )

http://www.danialkia.com/
http://www.mehr-ir.com/
http://www.rayantadbir.com/
http://www.rayafiber.com/
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 88740890 89340 آیدین عدالت رهنمون فناوری اطالعات 61
 55ک پال -خیابان علی اکبری -خیابان مطهری

www.rahnamoon.ir 
info@rahnamoon.ir 

مشاوره، طراحی، تامین تجهیزات ، اجراو پشتیبانی پروژه 

اطالعات و ارتباطات ، اجرای کابل کشی های فناوری 

ساختاریافته، طراحی و راه اندازی مراکز داده، تحقیق و 

اوریهای نوین ذخیره سازی و توسعه و تولید در زمینه فن

 محاسبات انبوه اطالعات

 42694072 88752260 محمد تاج میری رهیاب فن آوا 62

پالک  شهید پیمانی،خیابان بهشتی خیابان میرعماد کوچه 

 طبقه همکف 31

www.rahyabtelecom.com 
m.tajmiri@ rahyabtelecom.com 

طراحی و توسعه و تولید سیستم های نرم افزاری در حوزه 

سیستم  های مدیریت فن آوری ارتباطات و اطالعات از جمله

 OSS/BSS , ITSM/ACS های

63 
سامانه های نوآوری                   

 ارتباطات سینا
 88765258 88765258 لطف اهلل بیگی

 31ک پال -کوچه شهید محبی -خیابان شریعتی -سیدخندان
info@sinacomsys.com 

www.sinacomsys.ir 

تولید کننده سیستم های پیشرفته انتقال نوری و دسترسی 
 نوری

 88531533 40-88531534 محمد حسن سیدشاکری سامانه هوشمند فکور 64

 30پالک  –کوچه اشرفی  -ارراه قصرالتر از چهبا -شریعتی
www.fakour.net 
info@fakour.net 

 

طراحی ، توسعه، پیاده سازی ،  –ارائه خدمات مشاوره ای 
نرم  نظارت ، اجرا، راه اندازی و پشتیبانی فنی از سامانه های
 افزاری برای کاربری های صنعتی و سامانه های تولیدی

 حبیب اله حقیقت سبا اتصاالت امواج سپیدان 65
(071) 

7-36744266 

(071) 

36744266-7 

 
بلوک  2قطعه -شهرک صنعتی سپیدان –هماجان  -شیراز

 الف
www.sabaets.ir 
info@sabaets.ir 

 

د رابط های فیبرنوری و کانکتور کواکسیال و جمپر و انواع لیتو
 کابل فیبر نوری

 88762471 81934130 علیرضا کالهی صمدی سیم و کابل ابهر 66

 
 64پالک  -خ خرمشهر -یشمال یسهرورد -تهراندفتر: 

مجتمع  -تاکستان -ابهر تیجاده ترانز 9 لومتریک کارخانه:
 نینور یصنعت

www.abharcable.com 
info@abharcable.com 

 

 یکابل ها دیتول - xlpe قیبا عا فیفشار ضع یکابل ها دیتول
 -TPR یکابل ها دیتول -کم دود، بدون هالوژن و ضد آتش 

 و... تروژنین با پخت ccvخط  2با  یفشار قو یکابل ها دیتول

 نصراله رضازاده طرقی شرکاء سه گانه 67
 کارخانه

65602061 

 کارخانه

65602028 

 
شهرک سعید بعد از  -جاده شهریار -کارخانه:جاده قدیم کرج

 84پالک  -خ آزادگان -آباد
www.shorakaseganeh.com 

minfo@shorakaseganeh.co 

تولیدکننده قطعات و مجموعه های پلیمر و فلزی در صنایع 
 مخابراتی

http://www.rahnamoon.ir/
http://www.rahyabtelecom.com/
mailto:info@sinacomsys.com
http://www.sinacomsys.ir/
http://www.fakour.net/
mailto:info@fakour.net
mailto:info@sabaets.ir
http://www.abharcable.com/
mailto:info@abharcable.com
mailto:info@shorakaseganeh.com
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 انوشیروان مرآت صنایع ارتباطی آوا 68
93119111-076 

43612000-021 

93119111-076 

-021 

43612412 

 
مجتمع   -1شهرک صنعتی  -درخت سبز –جزیره کیش 
 137واحد -تولیدی ارم 

 -نزدهم و شانزدهمبین خ پا -خیابان کارگر شمالی –تهران 
 دانشگاه تهرانپردیس شمالی 

www.ava.ir 
info@ava.ir 

 

 NGN/IMSننده مراکز تلفنطراح و تولیدک -

 Contact Centerتجهیزات  -

 IP-PBXمراکز تلفن  -
 VOIPتجهیزات  -

 رضا صالحی صنایع الکترونیک زعیم 69
88771215 

2-88773551 
88797244 

88778055 
88786965 
88782102 
88792102 

 4 شماره -نبش کوچه هشتم  - برزیلیابان خ -میدان ونک
www.zaeim.com 
info@zaeim.co.ir 

سیستمهای  –مخابرات ) تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیک 
 انتقال مخابراتی و ارتباطات رادیوئی (

 –خدمات دیتاسنتر  –بکه های کامپیوتری العات ) شفناوری اط
 تجهیزات اسکادا (
 مخابرات (تحقیق و توسعه  ) 

 مهندسی ) سیستمهای حفاظتی (

 صنایع ارتباطی پایا 70
 همایون
 جاویدنیا

77969600 

 خط ( 50)
73037 

 ) خط ویژه (

 77969613ـ4
 

 276پالک  ـتقاطع رسالت ـ  خ دماوند-تهران 

www.payaco.com 
info@payaco.com 

الکترونیکی و خدمات انفورماتیکی در بخش مخابرات محصوالت 
 دیتا:

( برای IMS)سافت سوئیچ/ IPتولیدمراکز سوئیچینگ مبتنی بر  -
 PBX /PSTNکاربری در  

الیه  4طراحی ، ساخت و اجرای اکوسیستم اینترنت اشیا مبتنی بر 
 APIسنسورها، گیتوی، پلت فرم و : 

 PBX /PSTNساخت مراکز تلفن دیجیتال  -

 ITو  IPطراحی ، اجرا و نگهداری شبکه های  -
 RSU/ONUتولید تجهیزات دسترسی  -

 طراحی ، اجرا و نگهداری مراکز داده -
 و شارژینگ یکپارچه OMCارهای پیاده سازی نرم افز -
 طراحی، اجرا و نگهداری مرکز تماس -
 با قابلیت های پیشرفته IPطراحی و تولید تلفن های دیجیتال و  -

 محصوالت زیرساخت سایتهای مخابراتی و دیتا:
هوشمند  outdoorو  Indoorطراحی و ساخت انواع رک های  -

 ICTجهت نصب تجهیزات 

 کانکس های ثابت و سیار مخابراتیطراحی و ساخت انواع  -

جهت شبکه های  طراحی و اجرای سایت های ثابت و سیار -
 موبایل

و دیگر تجهیزات استاندارد  DCو  ACنوع  PDUتولید انواع  -
 دیتاسنتر

mailto:info@ava.ir
http://www.zaeim.com/
http://www.payaco.com/
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مخصوص  DCو  ACتولید سیستم های خنگ کننده هوشمند  -
 Outdoorرکهای 

 پیاده سازی انواع سیستم های آالرم هوشمند -

 IP)هوشمند  Free-Coolingساخت و نصب سیستم های  -

Based) 
 
 

 76250818 حمیدرضا ادیبی ک فارانصنایع الکترونی 71
76250828 

42814 

 - پردیس تهران راه آزاد  -اتوبان شهید بابایی دفتر مرکزی: 
 فاران ساختمان – 20 نوآوری خیابان –س پردی فناوری پارک

www.farancorp.net 
h.adibi@farancorp.net 

یو پی اس  و تجهیزات الکترونیکی  –تولیدکننده انواع باتری 
 و مخابراتی و فعال در زمینه انرژیهای نو

72 
 صنایع برتر قرن نوین

 صـنـاب () 
 محمود اسدیان

88045909 

5 - 88317934 
88058779 

جاده دماوند، پارک علم و فناوری پردیس  20کیلومتر تهران، 

 88نوآوری شماره 8خیابان  -

www.sanab.net 
www.sanab.org 

sanabteleco@yahoo.com 

نمایندگی انحصاری مفصل حرارتی  –تولید مفصل فیبر نوری 

اجرای پروژه  -تامین تجهیزات مخابراتی -ساخت کره جنوبی

 های مخابراتی

 یم یزدانیرح صنایع پرسو الکترونیک 73

 دفتر مرکزی

83836 

 کارخانه

(021) 

83-88549680 

 

 دفتر مرکزی

88102600 

 کارخانه

(026) 

34712200 

 -باالتر از خ مطهری -قائم مقام فراهانی دفتر مرکزی : خ

شماره  -خ آزادگان -ضلع جنوبی بیمارستان تهران کلینیک

 ساختمان پرسو -2

بعد از شهرک  –ن اتوبان تهران ، قزوی 50کارخانه :کیلومتر 

جاده اختصاصی  –داخل پارکینگ شمالی  -صنعتی بهارستان

 کارخانه تولیدی صنایع پرسو الکترونیک –

www.porsoo.ir 

porsoo@porsoo.ir 
 

 ،  اینورتر UPSتولیدکننده انواع شارژر و  

 ACو  DC و تابلوهایOutdoorرکهای 

74 
 یع سامانه هایصنا

 راه دور
 مسعود امینیان

88604037 

88035947 

88041942 

 

88604035 

 

مالصدرا ـ بعد از چهارراه شیخ بهائی ـ  میدان ونک ـ خ

 232پالک  -باالتر از بیمارستان بقیه ا...

 1435915314کد پستی : 

Srdind@gmail.com 

www.srdtech.COM 

تحقیق و تولید سیستمهای رادیویی مایکروویو صنعتی ، 

گیگاهرتز الی  4,4استقراری و متحرک نظامی درباندهای 

گیگاهرتز ، طراحی و ساخت ، ماژولهای اکتیو وپسیو بر 23

اساس سفارش ، طراحی و ساخت انواع آنتنهای مایکروویو 

http://www.farancorp.net/
mailto:h.adibi@farancorp.net
http://www.sanab.org/
mailto:porsoo@porsoo.ir
mailto:Srdind@gmail.com
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SD  وHP مایکرویو بر اساس سفارش ، اجرای پروژه های ،

ری و کلید در دست در زمینه سیستمهای موبایل و هدانگ

Wimax و سایر سیستمها 

 خداقلی حاجی حسینلو صنایع کابل کرمان 75

22669500 

11-22669510 

 

22028427 

 باالتر از چهارراه پارک وی-خ ولیعصر

 18پالک -کوچه هستی -
www.kci.co.ir 
info@kci.co.ir 

ـ کواکسیال فرکانس  تلفنانواع کابل ـ سیم وکابل  تولید

کابلهای کابلهای کنترل ساده و شیلدار ـ کابل مسلح ـ  ـباال

 دقیق ابزارکیلو ولت ـ  20برق تا 

76 
 صنایع فلزی

 کاوش کام آسیا

 سعید حاجی

 مالحیدری
88609360 88609367 

خ شهید  -خ شیراز جنوبی -خ مالصدرا -میدان ونک

 طبقه دوم -34پ  -فالحی
www.kavoshmet.com 
info@kavoshmet.com 

تولید کننده دکل و سازه های فلزی طراحی ، محاسبه و 

 مخابراتی

 علیرضا رفیعی صنایع مخابرات صاایران 77
9-22554600 

23822001 

22552027 

22827541 

 مدیرعامل

 روبروی هواشناسی -شهید لنگری میدان نوبنیاد ـ خ

انجام پروژه های کلید  -و تولید تجهیزات مخابراتی  طراحی

، BTS, GSM ،BCS  ، IBS ( شبکه های TK/EPCدر دست )

CORE،TRANSMISSION- ارائه مشاوره فنی در زمینه

طراحی و اجرای  -انتخاب و بکارگیری سیستم های ارتباطی

تامین، تولید و اجرای سیستم های  -شبکه های سلولی

ولید انواع دکل و آنتن های مخابراتی و طراحی و ت -انتقال

انواع سیستم های  -CTE، CTU، HTUانواع مودمهای 

سیستم انتقال  -نکطراحی و اجرای شبکه های ترا -شهری

اجرای پروژه های  -تولید بردهای مدار چاپی -تصویر

 مخابراتی

 88691346 88691347-59 بابک گلدوزیان صنایع میکروموج 78

کوچه شهید  –ابان عالمه طباطبایی جنوبی خی –سعادت آباد 

 حق طلب غربی 

 1997968413کدپستی-26واحد  – 31غربی( پالک 26)

www.micromodje.com 

Email: info@micromodje.com 

 تولید کننده سیستم های انتقال رادیویی و تلویزیونی

 PDH-SDHتال رادیوهای مایکروویو دیجی

 فرستنده های تلویزیونی دیجیتال

 آنتن های مخابراتی

 FMفرستنده های رادیویی 

 AMI/AMRهوشمند سازی کنتورهای برق، گاز، آب 

(IOTاینترنت اشیا ) 

http://www.kavoshmet.com/
http://www.micromodje.com/
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مجری پروژه های مطالعاتی مهندسی و پیمانکاری و خدمات 

نگهداری و بهینه سازی دارای گواهینامه صالحیت اجرای 

 EPCنعتی به روش پروژه های ص

 22391005-8 22391005-8 آذرهدایت اشراقی  صنایع نیمه هادی ایران 79

خیابان شهید  -خیابان برادران واعظی -خیابان شریعتی

 -بن بست نیلوفر-کوچه شهید احمد مرتضایی -رضااثباتی

 1پالک 
WWW.IRSEMI.COM 

info@irsemi.com 

تولید و تامین انواع کارت هوشمند و ارائه راه حل های مبتنی 

 بر آن

 صنعت ارتباط پیشرو 80
 عباس

 ریاضی

9-88536278 

 
89777001 

 111پالک  -خیابان علی اکبری -خیابان مطهری

 1576813115کدپستی: 
co.net-sepwww. 
co.net-info@sep 

 مجری پروژه های مخابراتی بصورت کلید در دست

81 

 

 

 حسن دشتگرد صنعت ارتباط وحدت

44240966 

44241686 

44242290 

44270928 

 

نرسیده به  –بلوار مرزداران  –بزرگراه اشرفی اصفهانی 

بلوک  –مجتمع نگین آسمان  -178پ  –بزرگراه یادگار امام 

B –  13واحد  -4طبقه 
www.vahdatconex.com 
info@vahdatconex.com 

طراح و سازنده کانکسهای مخصوص مراکز تلفن ثابت و سیار 

 با تجهیزات مخابراتی کانکس )فرنیش( B.T.Sو 

 88517192 88517193 مانصراله رهن صنعتی گام اراک 82

پالک  -کوچه دوم -خیابان پاکستان -خیابان شهید بهشتی

3 

 138/14145صندوق پستی:
www.gamarak.com 
info@gamarak.com 

 خطوط انتقال نیرو

 برج های مخابراتی

 نیروگاه خورشیدی

 سید رضا صدوقی صنعتی و بازرگانی صنام 83

4-88969572 

88969502 

88969504 

88969558 

88969862 

 –بعد از تقاطع زرتشت  -خیابان فلسطین –میدان فاطمی 

 3پالک  –کوچه فرزام 

grp.com-www.sanam 
grp.com-telecom@sanam 

پیمانکاری رتبه یک در رشته ارتباطات و دارای گواهینامه های 

المللی ، پیمانکار مدیریت سرویس شبکه ارتباطات سیار در  بین

حوزه های توسعه ، نگهداری ، بهینه سازی و ارتقای کیفیت شبکه 

ر انجام عملیات کامل پیمانکاری مخابراتی به روش کلیدگردان د –

مشارکت با شرکتهای داخلی و  –حوزه ارتباطات سیار و زیرساخت 

طراحی وساخت  –خارجی در امور پیمانکاری ، تولیدی و بازرگانی 

تامین تجهیزات  –دکلهای مخابراتی و سایتهای نصب سریع 

طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و مراکز داده و  –مخابراتی 

 حفاظت پیرامونی

 88782519 88782660 شریعت زادهسید مقداد  طات هوشمند طاهاطنین ارتبا 84
                  -بلوار آرمان –قبل از تقاطع برزیل  -خیابان توانیر

 1پالک  -بن بست آرزو

الکترونیک و  -مخابرات -امنیت شبکه –فناوری اطالعات 

 ساخت زیرساخت فناوری اطالعات و مخابرات

http://www.irsemi.com/
mailto:info@irsemi.com
http://www.sep-co.net/
mailto:info@sep-co.net
mailto:info@vahdatconex.com
http://www.gamarak.com/
mailto:info@gamarak.com
http://www.sanam-grp.com/
mailto:telecom@sanam-grp.com
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www.tahacorp.ir 

85 
 ر و  فناوری اطالعاتعصر آما

 ) پارس فایبرنت(
 مجید حشمتی

 (017) 

9-32328922 

 (017) 

32328928 

 8واحد -22پالک  -کوچه آناهیتا -بلوار آفریقا)جردن( -تهران

مجتمع صنایع مخابراتی  -16نبش آذر  –آذر  5خیابان  -گرگان

 فایبرنت

کارخانه تولیدی صنایع  -3فاز  -کارخانه: شهرک صنعتی آق قال

 فایبرنت
info@fibernet.ir,    www.parsfibernet.ir 

 پیمانکار ارتباطات و تامین کننده تجهیزات

 8809670 42165111 مسعود فرهنگی علوم سبز 86

ش خیابان نب -خیابان شهریار -میدان سلماس -یوسف آباد

 49پالک  -هجدهم
www.sgi.ir 
info@sgi.ir 

 فناوری اطالعات و ارتباطات :

 مخابراتیسیستم های  •

 امنیت اطالعات و ارتباطات •

 اینترنت اشیا و شهر هوشمند •

 22840087 22840087 مرضیه فرقانی فاتک الکترونیک 87

 -روبروی پارک کوروش –خندان  خیابان شریعتی باالتر از سید

 9پالک  -کوچه ذکائی
www.fatechelectronic.com 
info@fatechelectronic.com 

 

طراحی،ساخت،تولید و تامین تجهیزات و سیستمهای 

 -مخابراتی و الکترونیکی در حوزه های کنترل مانیتورینگ

رادیویی ، سلوالر و شبکه های انتقال نوری و  -مدیریت بحران

راهکارهای جامع برای پروژه های مختلف در این حوزه ارائه 

 ها

 

 سید خسرو افقهی فاراتل 88
 66700001ـ5

 
66709493 

پالک  -نجات اللهی ـ کوی کندوان خ انقالب ـ مقابل خ استاد

 ـ ساختمان فاراتل 12
www.faratel.com 

Office@faratel.com 

 ،  استابیالیزریو پی استولیدکننده انواع تکنولوژیهای  -

 ترانس های اتوماتیک محافظ -

 عرضه کننده باتریهای خشک  ) سیلداسید( -

 88743577 88743574-6 مهدی احمدی علی آباد فرا افرند 89

 ،یصابونچ دیشه ابانیخ ،یبهشت دیشه ابانیتهران، خ دفتر:

 10، واحد 11کوچه هشتم، پالک 

 رآّباد،ینص یجاده ساوه، شهرک صنعت یلومتریک یس کارخانه:

 ی، بلوک دوم جنوب1سرو  ابانیشمشاد، خ ابانیخ
afrand.com-www.fara 

info@fara-afrand.com 

طراحی و تولید فرستنده های رادیویی و تلویزیونی و 

 تجهیزات جانبی

90 
 فرازپنداران آریا موج

 ) فـرپـام (
 023-35321548 023-35321548 دکتر مهدی مظلوم

 8انتهای خیابان کارگر  -شهرک صنعتی دامغان -دامغان
www.farpam.co 
info@farpam.co 

 باتری انواع تولید

 22275494 22222136 محمد جواد شکوری مقدم فناوران ایده پرداز صبا 91
پالک  -خیابان وحید دستگردی )ظفر شرقی( -بزرگراه مدرس

217 
 نشر دیجیتال مبتنی بر حامل های رایانه ای

mailto:info@fibernet.ir
http://www.parsfibernet.ir/
http://www.sgi.ir/
http://www.fatechelectronic.com/
http://www.faratel.com/
mailto:Office@faratel.com
http://www.fara-afrand.com/
http://www.farpam.co/
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www.sabaidea.com 
info@sabaidea.com 

92 
 فن آوران رستاک سیستم

 ) فارس(
 میثم مقدم

44267301 

44267303 
44241932 

 -کنارگذر پل یادگار امام -شرق به غرب بلوار مرزداران -تهران

انتهای پژوهش  -خیابان پژوهش -گلستان دوم –خیابان گلستان 

 10واحد  -5طبقه  -13پالک  –
www.farsnet.co 

info@farsnet.com 
 

ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره ، طراحی، اجرا و تامین 

( ، پروژه های  FTTxتجهیزات در زمینه های پروژه فیبر شهری)

Gpon مدیریت هوشمند  ، شبکه های محلی، مراکز داده ، سیستم

 ساختمان و سیستم حفاظت تصویری

93 
 فناوری ارتباطات سیار

 اشتادپارس
 88976214 88992988 محمد ایزدی

 4واحد -19پالک  -کوچه تبریز -خیابان طوس -میدان فلسطین

 1416655446کدپستی: 

www.eshtadtech.ir 
info@eshtadtech.ir 

info@eshtadpars.com 

پژوهش ، طراحی وتولید آنتنهای تمام اتوماتیک ماهواره ای با  -

 قطرها و در باندهای فرکانسی مختلف

 طراحی و تولید آنتنهای خاص ماهواره ای -

 خاص بانکی و مخابراتی طراحی و تولید کانکسهای -

 مشاوره در امور طراحی شبکه های مخابراتی و ماهواره ای -

94 
فناوری ارتباطات نوری دانیال 

 موج
 44641967 44641967 صمد صمدیانی

 -بلوار دانش -قبل از میدان آزادی -بزرگراه محمدعلی جناح

 –طبقه زیر همکف  –دانشکده علمی ، کاربردی پست و مخابرات 

 7واحد 

تولیدکننده تجهیزات اکتیو فیبرنوری بر مبنای 

 DWDM,CWDMتکنولوژی

 تامین کننده انواع تجهیزات فیبرنوری

 فیبرنوریطراحی ، مشاوره و اجرای پروژه های 

95 
فناوری ارتباطات نوری امین   

 )فـانـا (
 88690190 88699500 سیدعلی علویان

 -بیغر 32خ  -خ عالمه طباطبایی جنوبی –سعادت آباد 

 64پالک 

 1997943911کدپستی: 

www.aoct.ir 
info@aoct.ir 

 DWDM)، ROADMتولید کننده تجهیزات انتقال نوری  -

، OTN ) 

- Ethernet Media Converter 

             کننده سامانه های نرم افزارمدیریت شبکه      تولید  -

(TMF-MTNM) ،EMS,NMS 

96 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

 مهیمن
 02188359313 02188019001 عباس عسکری ساری

 5واحد  -140پالک  -خیابان هفدهم -کارگر شمالی
www.mohaymen.ir 

info@mohaymen.ir 

های اندازی و پشتیبانی از سامانهطراحی، توسعه، راه .1

عملیات شبکه و مدیریت مدیریت پشتیبان خدمات در 

برای اپراتورهای خدمات دیتا، اپراتورهای ، کسب و کار

 راتدهندگان صنعت مخابتلفن همراه و سایر سرویس

ها و اندازی و پشتیبانی از سامانهراه ،طراحی، توسعه .2

برای های ارتباطی سرویسخدمات رگوالتوری و نظارتی 

 حاکمیتی ها و نهادهایسازمان

http://www.sabaidea.com/
mailto:info@sabaidea.com
http://www.farsnet.co/
mailto:info@farsnet.com
http://www.eshtadtech.ir/
mailto:info@eshtadtech.ir
mailto:info@eshtadpars.com
http://www.aoct.ir/
mailto:info@aoct.ir
http://www.mohaymen.ir/
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های داده ارائه خدمات پیشرفته تحلیل داده در کالن .3

وری کسب و کار از طریق مدیریت مخابراتی و ارتقاء بهره

 ها و درآمدهاهزینه

های مبتنی ه خدمات امنیت فضای ارتباطی و سرویسارائ .4

 بر فناوری اطالعات

های مخابراتی و پروژههای مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه .5

 افزارینرم

ای گسترده و ارتباطی و های رایانهطراحی و اجرای شبکه .6

 مخابراتی

افزارهای سفارش طراحی، تولید و ارائه پیشتیبانی نرم .7

 های نرم افزاریبستهمشتری و 

 فعالیت در حوزه آموزش و پژوهش .8

 رسانیای اطالعهای رایانهفعالیت در حوزه شبکه -

 کابلیمحسن  فناوری آنتن های کارن 97

(026) 

32314804 

32308129 

89770410 

خیابان  –خیابان شهید خلج -ابتدای جاده مخصوص -کرج

 طبقه اول -38پالک  –کوچه دوم  -افشار
www.karenatc.com 
info@karenatc.com 

 آنتنهای پارابولیک .1

 آنتنهای شبکه ارتباطات سلولی .2

 ایستگاه زمینی ماهوارهآنتنهای  .3

 آنتنهای آرایه فازی .4

 آنتنهای تاکتیکال ونظامی .5

 ادوات پسیو .6

 22880019 22880018 جلیل ذاکری نیا فناوری صبافام 98

 

نبش  - یخ خواجه عبدا... انصار - دخندانیبعد از س - یعتیخ شر

 واحد یک -طبقه اول - 2پالک  -هفتم کوچه 
www.sabafam.com 
info@sabafam.com 

 (ITمخابرات و فناوری اطالعات ) -

 طراحی، مشاوره، تامین ، نصب و راه اندازی -

 89770981 88875226 ندیاریمهران اسف کاسپینفناوران آرین ارتباط  99
 10، واحد 87تهران، خ گاندی جنوبی ،پالک 

www.ariyanertebat.com/ 
info@ariyanertebat.com 

 ی اطالعاتخدمات فنی و مهندسی در حوزه مخابرات و فناور

 فن آوری موج خاور 100
 محمدحسن افشاری

 

22679522 

22679322 

 

22205492 

 

خ شهید  –شهید سمیاری  -باالتر از پل صدر –خ شریعتی 

 1931663384کدپستی: -1پ  -سرتیپی

ات مخابراتی از قبیل رادیوهای طراحی ، ساخت و تولید تجهیز

 38،  18،  15،  13،  8،   5در باندهای    PDH  مایکروویو دیجیتال 

گیگاهرتز و تجهیزات برودکست از قبیل     فرستنده های 

http://www.karenatc.com/
http://www.sabafam.com/
mailto:info@sabafam.com
http://www.ariyanertebat.com/
mailto:info@ariyanertebat.com
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www.fanamoj.com 
info@fanamoj.com 

وات ، فرستنده های  500با توان خروجی تا  DVBT/T2دیجیتال 

، لینک پرتابل  DVBS/S2با استاندارد  flyawayماهواره ای 

 Upکروویو جهت تصاویر زنده تلویزیونی دیجیتال ، تجهیزات مای

link ماهواره شامل:  مدوالتور DVBS/S2, UP convertor , 

SSPB  وات در باند  200با توان خروجیku 

101 
فنون ارتباطات شبکه سیار 

 آدنیس
 جمال مرتضی زاده

44404973 

44400563 
44407655 

پالک  -وچه شاهد یکمک -ضلع شمالی پارک شاهد -سردارجنگل

7 
fonoonertebatat@yahoo.com 

 طراحی و ساخت سامانه های موبایل امن

 88787117 88787111-6 مسعود پاکدل کابل البرز 102

 

 3پالک  -کوچه شانزدهم -خیابان احمد قصیر

 1514836811کدپستی: 

www.alborzcable.ir 
info@alborzcable.ir 
sales@alborzcable.ir 

 Dryبه روش  k 132تولیدکننده انواع کابلهای فشار قوی تا  -

Cure 

 kv 33کابل های فشار متوسط تا  -

 PVCو XLPEکابل فشار ضعیف مسلح و معمولی با عایق  -

 Low Smoke&Halogen Freeکابلهای  -

 Fire Resistanceکابلهای  -

 کابلهای کنترل و ابزار دقیق -

 کابلهای سیلیکونی -

 کابلهای با غالف سربی -

 کابلهای آلومینیوم خودنگهدار فشار ضعیف و  متوسط -

 کانالی و مهارسرخود –کابلهای مخابراتی ، ژله فیلد  -

 کابلهای خاص به سفارش مشتری -

-  

 ارا تلفنک 103
 علی

 رحیم زاده راد

30- 88984321 

 
88984333 

 پالک-کوچه دومـ سیدجمال الدین اسدآبادی ـ  خ ولیعصر

15 

www.karatelephone.ir 
sales@karatelephone.ir  

 

 

طراحی  و تولید  سیستمهای مخابراتی پرظرفیت با -1

طراحی و تولید انواع منابع  ،   Remote  - HOST توانائی 

 ( Compact Chargerتغذیه سوئیچ مد ) 

دارای رتبه یک پیمانکاری مخابرات از سازمان برنامه  -2

 وبودجه

 مخابراتی EPCمجری پروژه های  -3

 مجری نگهداری و راهبری شبکه های مخابراتی -4

 مجری پروژه های مخابراتی -5

http://www.fanamoj.com/
mailto:fonoonertebatat@yahoo.com
http://www.alborzcable.ir/
mailto:info@alborzcable.ir
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 علیرضا حیدری فرد ارسکارت اعتبار ف 104

 کارخانه شیراز

071 

8-837742627 

3742169 

 دفتر تهران

021 

88600818 

88600987101 

886013573 

 کارخانه شیراز

071 

37742627 

 9داخلی 

021 

88600818 

 5داخلی 

 تلگرام و اتساپ

09125708854 

 کارخانه و دفتر فروش:

ن خیابا -بلوار کوشش -شهرک صنعتی بزرگ شیراز -شیراز

 200نبش فرعی  -دانش

 7158193914کدپستی:

خیابان شیخ  -خیابان مالصدرا-دفتر تهران: میدان ونک

واحد  -طبقه چهارم -11پالک  -کوچه سلمان -بهائی شمالی

 1991716731کدپستی:           9

www.telecomtender.com 

info@telecomtender.com 

تولید و تامین انواع تجهیزات پسیو مخابراتی اعم از انواع 

اینچی و  19انواع راک  -کابلهای شبکه -جمپرهای مخابراتی

ODF – OCDF 
انواع بستهای  -انواع کانکتورهای مخابراتی ، فیدر و ارجی

و   Indoorفیبر ، پاور ، فیدر و... ، انواع پچکورد نوری 

Outdoor – مخابراتی و کابل ارجی ور انواع کابلهای پا– 

 انواع قطعات شبکه

105 
کارخانجات تولیدی شهید 

 قندی
 88565690-99 حمیدرضا قدری

99-88565690 

 1017داخلی

 2طبقه  -49پالک  -خیابان حق طلب غربی -سعادت آباد

www.sgccir.com 

info@sgccir.com 

کابلهای مخابراتی مسی و فیبر نوری و تولیدکننده انواع 

کابلهای شبکه، برق ، پنل های خورشیدی ، پلیمرهای 

 شیمیایی ، استیصال مس و مجری شبکه های مخابراتی

106 

 کارخانجات

 نرایمخابراتی ا

(ITMC ) 

 عبدالرضا رضوانی

 

(021) 

3-22845092 

(071) 

37268091 

37262609 

(021) 

22844057 

(071) 

37268094 

 مقابل پارک شریعتی –تر تهران: خ شریعتی دف

 1661716616کدپستی:

 کیلومتر دوم بلوار مدرس –دفتر مرکزی و کارخانه: شیراز 

 7154815854کدپستی: 

www.itmc.ir 

info@itmc.ir 

زی ، پشتیبانی و نگهداری انواع نصب و راه انداطراحی ، تولید ، -

 سیستمها و تجهیزات در شبکه مخابراتی کشور

 انجام  پروژه های ملی و کلید در دست-

طراحی و ساخت انواع تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی  -

 موردنیاز صنایع مختلف کشور

107 
ارتباطات پیشرفته  کامپیوتر و

 بسامد
 بستاندوستمحمدرضا 

9-88758108 

4-88730443 
88744233 

 شهید سرافراز دکتر بهشتی ـ خ خ

 7هفتم ـ پالک ـ خ )دریای نور سابق(

www.basamadco.com 

Email:basamad@basamadco.com 

 VOIPارائه دهنده راه کارهای 

(Media Gateway, IPPBX, Soft Switch ) 

 Mobile APP, IVRبوض سامانه پرداخت الکترونیکی ق

Payment  -  سامانه مرکز تماسContact Center 

 به همراه خدمات ارزش افزوده 118سامانه مکانیزه 

 117سامانه مکانیزه خرابی تلفن 

 IVRسامانه پیام رسان 

http://www.telecomtender.com/
http://www.sgccir.com/
http://www.itmc.ir/
mailto:info@itmc.ir
http://www.basamadco.com/
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 مالتی پلکس کانال های تلفنی برنامه و داده

 ACCESS, NG-SDHسیستم های انتقال نوری 

 هروز حیدری نسبب کرمان تابلو 108
82163000 

 
82163777 

 -کوچه ماگنولیا -نرسیده به خ مطهری -خ قائم مقام فراهانی

 21پالک 

www.kermantablo.com 

info@kermantablo.com 

چینگ، مخابرات ، در زمینه های دیسپا EPCپیمانکار 

اتوماسیون صنعتی ـ تولید تابلوهای کنترل و برق صنعتی در 

ـ تولید  33KVانواع فشار ضعیف و قوی تا سطح 

، تولید کنتورهای DCS-PLC -کامپیوترهای صنعتی 

 نیکی تک فاز و سه فازالکترو

 محمود علینی کنکاش ارتباط آسیا 109
44229255 

44229277 
42693978 

نبش  -روبروی باغ فیض -گراه اشرفی اصفهانیبزر –تهران 

 72واحد  -7طبقه  -برج زمرد -15پالک  -کوچه بیدکی

 1461933191کد پستی :

WWW.KANTELECOM.COM 

INFO@KANTELECOM.COM 

 turn-keyرای پروژه های اج -توسعه شبکه های موبایل

، تولید و تامین  2G.3G,4Gطراحی و بهینه سازی شبکه های 

تجهیزات رادیویی اکتیو و پسیو و تجهیزات انتقال در بستر 

 های مختلف

 

110 
 کیاتل

 )سهامی خاص(
 هوشنگ کشوری اصل

 دفتر مرکزی:

22222437-021 

 کارخانه  :

36190000-026 

 خط( 100)

 مرکزی:دفتر 

 و

 انه:کارخ

36570166-026 

کوچه  -رازان شمالی میردامادـ خ بلوار -دفترمرکزی: تهران

 18پالک -چهارم 

 -بلوار کیاتل-شرق کانال فردیس-جاده مالرد-کارخانه: کرج

 جنب نمایندگی ایران خودرو

www.kiatelco.com 
info@kiatelco.com 

 طراحی وتولید:

 NGN/IMSآینده  )تجهیزات شبکه های ارتباطی نسل  -

Softswitch) 

برای سازمانهای متوسط  Enterpriseسیستمهای ارتباطی  -

 و بزرگ

 IPو  TDMشبکه های  (Gateway)درگاه های دسترسی  −

 IP PBXسیستمهای  −

 (Converged Digital+IP)مراکز تلفن هایبرید  −

 مراکز تلفن دیجیتال خصوصی کم ظرفیت و پرظرفیت −

 مخابراتیمبدلهای پروتکل  −

 صوتی و تصویری IPی تلفن های رومیز −

http://www.kermantablo.com/
mailto:info@kermantablo.com
http://www.kantelecom.com/
mailto:INFO@KANTELECOM.COM
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ترمینال های انتقال صوت و دیتا بر روی خطوط انتقال برق  −

 فشار قوی

 مشاوره مهندسی و پیاده سازی:

 نرم افزارهای مدیریت شبکه های مخابراتی -

 راهکارهای شبکه مخابراتی -

سیستمهای تغذیه نیرو برای مراکز مخابراتی و دیتا  -

 سنترها

 ورشیدیسیستمهای تأمین انرژی الکتریکی خ -

111 
 گردالکتریک

 

 

 جواد شریفی

 

4-44621273 

2-77347771 

 

44621275 

77337653 

 بخش فروش و مهندسی:

 408واحد  -مجتمع سمرقند -تقاطع الله -جنت آباد جنوبی

 بخش اداری و مالی:

 طبقه اول -52پالک  -پنجم شیدایی-خیابان سازمان آب 
www.gordelectriccorp.com 

j.sharifi@gordelectriccorp.com 

 

، تولید ، نصب ، نگهداری و مهندسی کلیه دکلهای  طراحی

 مخابراتی

 88677488 88677491-4 سلطانی پورسیروس  گسترش الکترونیک ایران 112
ساختمان  -ده به خیابان نلسون ماندالنرسی -بزرگراه رسالت

  5طبقه  –شماره یک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
              info@iedc.ir 

انتقال  -سرمایه گذاری و انجام پروژه های بزرگ مخابراتی

معتبر داخلی و داده ها با همکاری و مشارکت شرکتهای 

 اتحقیقات تجهیزات پیشرفته مخابرات و دیت -خارجی

 88984345-9 88984345-9 امین فتحی گسترش خدمات کاراتلفن 113

کدپستی:  -15پ  -کوچه دوم -خ سیدجمال الدین اسدآبادی

85383-14316 
www.gkkt.ir 
info@gkkt.ir 

د مراکز سوئیچ مخابراتی شهری دیجیتال کم مشاوره طراحی وتولی

 CALL -نرم افزار – IPمراکز تلفن -ظرفیت و پرظرفیت 

CENTER- 

صوت و تلفن و اپراتور  –اجرای شبکه های ارتباطی داده و تصویر 

 ONT-GPONتجهیزات فیبر نوری  -گویا و مبدلهای فیبر به شبکه

 محمد امینی گلنور 114
031 

36626565 

031 

36629499 

خیابان شیخ صدوق ساختمان  -پل فردوسی -اصفهان

ساختمان گلنور  9پ  -جنب بن بست الهیه -شمالی

 8163654714کدپستی؛
www.golnoor.com 
info@golnoor.com 

 ساخت سازه های فلزی و دکل مخابراتی

زه های فلزی سا -انرژیهای تجدیدپذیر -روشنائی –صنعت برق -

 مرتبط با صنعت روشنائی

 مهدی دونلو ماموت تلکا 115
88103638 

88103656 
88102786 

 7پالک   -خیابان هفتم وزار -خالد اسالمبولیخیابان  -تهران

 1513737512کدپستی: 
 

mailto:j.sharifi@gordelectriccorp.com
http://www.gkkt.ir/
mailto:sales.gostaresh@karatelephone.ir
http://www.golnoor.com/
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www.mammutteleca.com 
info.mt@mammutgroup.com 

در صنایع مخابرات، نفت،  ICTدر حوزه  EPC ی پروژه های مجر

و  Data Centerگاز و پتروشیمی که شامل پیاده سازی انواع 

Energy Center   در ابعاد و ظرفیت های مختلف به دو شکل

 ثابت و متحرک

طراحی و ساخت انواع سایتهای اضطراری سیار مخابراتی به دو  -

بدون نیاز به خودرو و دارای  صورت قابل نصب بر روی خودرو و

 جک هیدرولیک

 طراحی و ساخت انواع شلترهای مخابراتی -

( قابل نصب بر روی خودرو و ATMانواع خودپردازهای سیار ) -

 بدون نیاز به خودرو و دارای جک هیدروبیک

مجری پروژه های سایت یابی ، عملیات عمرانی و نصب  -

 تجهیزات مخابراتی

 مخابراتیرات و نگهداری انواع سایتهای ارائه خدمات تعمی -

نماینده انحصاری سیستم های خنک کننده فوق دقیق  -

 از اتریش NBG( آلمان و همچنین فیبر نوری stulzاشتولز)

 

 منوچهر محاسنی متن ارتباط شبکه 116

88606688 

 )سه خط(

88215558 

88061894 

 

طبقه  -36ـ شماره 37 بادی ـ خآسیدجمال الدین اسد خ

 8 چهارم ـ واحد

www.meshco.ir 

info@meshco.ir 
 

تولیدکننده تجهیزات شبکه کابلهای مخابراتی وتامین 

( و Fusion Splicerکننده دستگاه جوش تار نوری )

 دستگاههای اندازه گیری فیبرنوری

 سیامک یونسی زاده متن ارتباط گسترش 117

22231000 

22230040 

22230081- 22230091 

22231350 

مجتمع پل  -کوچه سینا –باالتر از سه راه قیطریه  –شریعتی 

 10واحد  -2رومی 

www.matnertebat.com 

info@matnertebat.com 

تولید و تامین انواع اتصاالت و متعلقات شبکه کابلهای 

 مسی و فیبرنوری (اع مخابراتی ) انو

 محراب 118

 علی سحبان

 

 

88065899 

 خط( 4)

 

88065947 

  -خ شهید علیخانی -خ شیراز جنوبی -بزرگراه کردستان 

واحد  -طبقه اول -بال غربی -برج الوند -مجتمع ونک پارک

 1436944961کدپستی:  -16اداری 

www.mehrab.ir 

ali.sahban@gmail.com 

 طراحی و تولید :

 ,COL  COWسایت اضطراری سیار

 کانکس مخابراتی

 دکل تلسکوپی سازه ای وینچی

 Free Collingسیستم تهویه آزاد  کانکس 

http://www.mammutteleca.com/
mailto:info@meshco.ir
http://www.matnertebat.com/
http://www.mehrab.ir/
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 شلترهای نظامی و انتظامی

نظامی و مکانسیم های شلترهای نظامی شلترهای 

 انتظامی متحرک با دکل سیار

 ساختمانهای پیش ساخته

 های پیش ساخته طبقاتیمجتمع 

 شاسی و کفی های سیار نظامی و مخابراتی

 88171967 88171968-9 رضا علی بلندی موج آینده فرافن 119

واحد  -4پالک  -خیابان کوهنور -خیابان مطهری -تهران

 یک
www.fwutech.com 
info@fwutech.com 

 ای یکپارچه مخابراتیارائه دهنده راهکاره .1

 موبایلطراحی و بهینه سازی شبکه های  -مشاوره .2

راهکارهای پیشرفته در حوزه مخابراتی و فناوری ارائه  .3

 اطالعات

امنیت خدمات و راهکارهای پیشرفته در حوزه ارائه  .4

 سایبری

 نرم افزارتولید  .5

 88771206 81961 علیرضا شیرانی موننکو ایران 120

 -خیابان عطار -باالتر از میدان ونک -رخیابان ولیعص -تهران

 12پالک 

www.monencogroup.com 

info@monencogroup.com 

مهندسی در فازهای طراحی خدمات مشاوره، طراحی و 

مفهومی ، پایه و تفصیلی، بازنگری طراحی، تهیه 

آن ، مهندسی  مشخصات فنی ، اسناد مناقصه و برگزاری

 و نظارت کارگاهی و عالیه

121 

 مهندسی

 بهین سامانه فردا

 ) سهامی خاص (

 مسعود

 یزدان پناه

89371000 

 خط( 30) 

89371116 

 

مفتح جنوبی ـ کوچه طهمورث ـ میدان هفت تیرـ ابتدای 

 12پالک 

www.bsfcom.com 

info@bsfcom.com 

 -و تولید سیستم های ضبط مکالمات صنعتی  طراحی

مرکز تماس کال سنتر و  -تلفن گویا و منشی کامپیوتری

 Unifiedسیستم یکپارچه تماس )-کانتکت سنتر

Messaging)- نمایندگی فروش لپ تاپ های نظامی- 

 صنعتی پاناسونیک )تافبوک(

12

2 

مهندسی پرسو الکترونیک 

 رادمهر
 شراره پزشکی وحدتی

88318532 

 خط ( 20) 

85750 

88316631 

پالک  -کوچه حقانی -خ خردمند جنوبی -خ کریم خان زند

19 

WWW.PORSOOENG.COM 
info@porsooeng.com 

، شارژر ، اینورتر و  UPSطراح و مجری طرحهای مخابراتی، 

 و ... PNMانواع نرم افزار سیستمهای جامع و 

123 
 مهندسی

 تذرو افزار
 23033109 23033000 علیرضا قصاعی

 -شمالیخ صرافهای  -سروغربی -بلوار سعادت آباد

 طبقه اول-1پالک -شرقی 17نبش کوی 
www.tazarv.com 
info@tazarv.com 

 BPMراهکارهای نرم افزاری سفارش مشتری مبتنی بر  -

 ITILسرویس مبتنی بر  یت ارائهراهکارهای مدیر -

 Call&Contact Centerسامانه های مرکز تماس  -

 HCLS3000سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای  -

http://www.fwutech.com/
http://www.monencogroup.com/
http://www.bsfcom.com/
mailto:info@porsooeng.com
http://www.tazarv.com/
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 سیدمحمد هاشمی مهندسی سازگان ارتباط 124
88762960 

88764741 
88766707 

 40پالک  -خیابان هویزه شرقی -خیابان سهروردی شمالی

www.sazganertebat.com 

sales@sazganertebat.com 

تولید تجهیزات و سیستمهای مخابراتی رادیویی سامانه های 

مودمهای  -ارتباطی امن ، کنترل از راه دور ، تله متری

تامین و واردات قطعات و  -RTU رادیویی و پایانه توزیع

 تجهیزات الکترونیک و مخابراتی خاص

12

5 

 دسیمهن

 نجش کیفیس

 ارتباط پیام گستر

 نسیما

 ابوالقاسم نژاد

88780838 

88780875 

88780822 

88206426 

 طبقه اول -3پالک  -خ نوزدهم -گاندی جنوبی خ

www:tetagroup.com 

payamgostar@pgtelecom.com 

تولیدکننده انواع تجهیزات مخابراتی و انواع تستر و ارائه 

 debit cardکننده سیستم 

 رتهای اعتباری تلفن ثابت( درایران) کا

 مجری پروژه های کلید دردست مخابراتی

 

12

6 

 مهندسی

 فراریزارتباط
 بهرام طهماسبی

88518081 

 خط ( 10) 

88519092 

 

 -کوچه اشراقی -خ شریعتی نرسیده به پل سید خندان 

 طبقه اول - 6پالک 
www.farariz.ir 

info@farariz.com 

، اجرا، نگهداری و تعمیرات ، مشاوره، ،آموزش ، طراحی

پشتیبانی فنی شبکه های مخابراتی )ثابت ، سیار، زیرساخت، 

ماهواره ای ، دیتا، سوئیچ، انتقال ، کابلهای مخابراتی و 

،  Turnkey  ،EPCهای  فیبرنوری ، تغذیه نیرو(، اجرای پروژه

PC  مدیریت کنترل پروژه هاو اجرای پروژه های فناوری ،

 اطالعات

12

7 

 مهندسی

 گویان افزار

 علی

 بهراد رضایی

76250805 

 
76250804 

 –پارک فناوری پردیس   -جاده دماوند 20کیلومتر  -تهران

 145پالک  -14خیابان نوآوری 

www.guyanafzar.com 
guyanafzar@yahoo.com 

 طراحی و  تولید مراکز تلفن دیجیتال -

 VOIPسیستمهای مجتمع مخابراتی مبتنی بر تکنولوژی  -

 و تصویری SIPتلفنهای  -

- Gateway آنالوگ ودیجیتال 

 طراحی و مشاوره پروژه های مخابراتی -

128 
مهندسی و ساخت پرداس 

 انرژی

سیدمحمد علی جزایری 

 مقدس
88546295-8 88748902 

-566پالک-نبش خیابان خرمشهر-سهروردی شمالی

 10 واحد-3طبقه
www.pardasenergy.com 
info@pardasenergy.com 

 12و  2تولیدکننده باتریهای ساکن صنعتی و مخابراتی 

 ولتی کم ظرفیت

129 
مهندسین کاوشگران 

 ارتباطات شایگان
 44019427 44018721 حمیدرضا قنبری

 -نبش گلستان یکم -خیابان بوستان یکم -فلکه دوم صادقیه

 6واحد  -2طبقه  -21پالک 
tele.com-www.shaygan 
tele.com-info@shaygan 

پیمانکاری در زمینه مخابرات سیار و اجرای پروژه های 

بررسی کارائی شبکه  -مخابراتی سیار همچو درایو تست

رادیویی ، بهینه سازی ارائه خدمات داده کاوی شامل 

ده، تجزیه و تحلیل اکتشافی پاکسازی و آماده سازی دا

داده، شناسائی الگوها با استفاده از روشهای یادگیری 

http://www.sazganertebat.com/
http://www.pardasenergy.com/
http://www.shaygan-tele.com/
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ام پیش بینی بر اساس الگوهای بدست آمده ماشین ، انج

و ارائه راهکار مبتنی بر علم داده جهت حل مسائل 

 پیچیده

 05131041 05131041 سجاد صبری نسیم ارتباط آینده 130

 7واحد  – 5پالک  -خیابان مریم -جردن

 92پالک  -2ارم  -46خیابان سناباد  –مشهد 
.comwww.nasimtelecom 

info@nasimtelecom.com 

 NGN/IMSشبکه های 

 VoIPراهکارهای 

 سوئیچ های پرظرفیت

 IP-PBXمرکز تلفن 

 Call Centerمرکز تماس 

VoLTE 
Telecommunication VAS 

 29700190 29700 کاظم نامداری هنر ان ارتباطات پایدارنور 131

ابتدای خیابان پاسداران ،خیابان گل نبی، برج زمرد ، طبقه 

 92،واحد 9

www.nooran.com 

info@nooran.com 

 شبکه مخابرات و

13

 امیرحسین اصالنی نوربهینه گسترخاورمیانه 2
66511619 

66511466 
66502310 

پالک  –نبش کوچه شیخ مرادی  –خ ستارخان ـ خ حبیب اله 

 1455975381کدپستی :-22
www.nbgme.net 
info@nbgme.net 

aaslani@nbgme.net 

تولید میکروداکت فیبر نوری با پوشش داخلی سیلیکون 

ابل فیبر نوری مطابق با استانداردهای جهانی، انواع ک

(Drop,Ripcord,…) باکس ،indoor  جهت پروژه هایFTTx 

(OTO) انواع رابطهای فیبر نوری )پیکتیل پچکورد(، پچ پنل ،

 فیبر نوری ، طراحی و اجرای سیستم های مخابراتی

 

 محمد علی چمنیان نیان الکترونیک 133

(051) 

35414111 

 خط( 50)

(051) 

35413614 

 وس ـ بلوار اندیشه ـمشهد: شهرک صنعتی ت

 218خ اندیشه چهارم ـ شماره  

 91775-1763صندوق پستی: 

www.nianelectronic.com 
info@nianelectronic.com 

 Powerطراح و تولیدکننده مبدل های انرژی ) -

Conversion Systems) 

 ICTمبدلهای تامین انرژی و منابع تغذیه  تجهیزات  -

در  Turnkeyو EPCمشاور و مجری پروژه های  -

 powerتجهیزات 

 کانورتر توان باالی نیروگاه های بادی -

 اینورتر سلول خورشیدی -

 داریوش امانیان نیان باتری خاوران 134

(051) 

9-34693577 

8-34693614 

(051) 

34693580 

 -شهرک صنعتی کاویان -فریمان -جاده مشهد 45کیلومتر 

 پالک یک -3خیابان صنعت  -فاز یک
www.nianbattery.com 

 تولید باتریهای صنعتی

http://www.nasimtelecom/
http://www.nooran.com/
mailto:info@nbgme.net
http://www.naianbattery.com/
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info@nianbattery.com 

 نیروفران 135
 محسن تابنده فر

 
88482301 88482303 

خیابان سی و  –خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  -تهران

 9واحد -32پنجم، پالک 
www.niroofaran.com 
info@niroofaran.com 

امور طراحی و مهندسی ، ساخت و اجرای فونداسیون  انجام

انواع دکلهای مخابراتی خودایستا و مهاری ، موبایل ، دکلهای 

های مختلف ، برجهای انتقال رادیویی و تلویزیونی در اندازه 

نیرو ، سازه ها و تجهیزات فوالدی پروژه های پاالیشگاهی ، 

موبایل و  نیروگاهی و عمرانی ، کانکس و اجرای سایت های

 مخابراتی

 هادی پور امین نیک برش 136

88879191-5 

88794331 

88794329 

88798711 

 فرزان شرقی ـ پالک باالتر از میرداماد ـ  کوچهفریقا ـ بلوار آ

35 
www.nbtele.com 

sales@nbtele.com 

و  OCDF/ODFکننده راک های پرظرفیت ) تولید

ODF,OCDF)-  راک های کم ظرفیتODF, OCDF  و 

OCDF/ODF  ،DDF وMDF    و  21"و  19"، راک های

، لدر و   BNCکانکتورهای کواکسیال و  تجهیزات مرتبط،

،  64کافو ، انواع ترمینالهای  استراکچر ، جعبه پست ، صندوق

زوجی ، پیگتل ،پچ کورد و  25و  10زوجی ، ماژول  200و  100

 کانکتور عدسی آداپتور

 نیکو الکترونیک پیشرو 137
 محمد

 میثاق
36 36 (0353) 37 36 (0353) 

 -خیابان زاگرس –میدان آرژانتین  -دفتر : تهران 

 9پالک  -شرقی 29زاگرس 

بلوار   -بلوار ابریشمشهرک صنعتی ـ   -زدکارخانه : ی

 نارون
www.jeciran.com 
info@jeciran.com 

 (OEM , EMSهای الکترونیک )طراحی، تأمین و تولید پروژه

 

138 

همکاران سامانه های 

 ارتباطی پارس

 ) پارس سامان (

 88686917 82100000 محمود چغاجردی

سعادت آباد ـ خ عالمه طباطبائی جنوبی ـ کوچه حق 

 1واحد  - 19طلب شرقی ـ پالک 

 1997838751کدپستی: 
www.parssaman.com 
info@parssaman.com 

مشخصات فنی، انجام مطالعه، طراحی، مهندسی، تهیه 

تامین مطالعات کاربردی، تهیه طرحهای جامع تدارکات، 

تولید و ساخت و اجراء، کاال و تجهیزات و ماشین آالت، 

انجام خدمات اجرایی، نصب و راه اندازی، راهبری و 

ل و ابزار دقیق در نگهداری پروژه های مخابرات، کنتر

 حوزه صنعت نفت و حمل و نقل ریلی

 واف 139
 محمدرضا

 فراهانی راد
44655121 44658496 

 89میدان آزادی ـ خ بیمه چهارم ـ پالک 

 1393883911کدپستی:

www.vafco.ir 

 از قبیل Accessطراحی و تولید دستگاهای انتقال و 

مالتی  پلکس های دیجیتال با پورت های مختلف ،  

-NGو NG-SDH و تجهیزات  DSL  ،MSAPمودم های 

PDH 
 

http://www.jeciran.com/
mailto:info@jeciran.com


WebSiteفكستلفنزمينه فعاليتمدير عاملشركتش

فنی و مهندسی برق و سیستم های اتوماسیونمسعود شعاری نژاداترک انرژی1
22559571

22559431-2
22564434www.atrakenergy.com

BMS22694679اتوماسیون ساختمان و سیف اله نیکنامیاتوماسیون ساختمان آترینا2
22694679

22208207
www.atrinaco.ir

احداث قدرت نیرو3
حسین صالحی 

شالکوهی
پیمانکاری برق و تابلوسازی

88322133

88322176
88344579www.egn-co.com

سعید افالکیاناختر برق اصفهان4
طراحی و ساخت، تعمیر و نگهداری شبکه های 

انتقال نیرو
031-37882040-50031-37882060www.akhtarco.ir

922256927www.orkidkala.com-22223818تامین تجهیزات انتقال انرژینوید رضائیارکید کاالی انرژی5

امیر حسین میرآبادیارم زمین گرمائی6
توسعه سامانه انرژی های تجدید پذیر باالخص 

زمین گرمائی
76250062-576250061www.eramgeothermal.com

کاظم احمدکچه چیانارم شیمی آذربایجان7
تولید کننده روغنهای صنعتی و 

ترانسفورماتورسازی

22885362

22871372
22877099www.aech.com

488705672www.arvandshar.com-88102982تولید ترانسفورماتور برقحسین عابدینیاروند ترانس پارس8

سید عبدالرضا بدراروند نیروی دز9
تابلوسازی برق فشار ضعیف و متوسط، اتوماسیون 

و ابزار دقیق
061-42543130061-42543109

احداث کلیه پروژه های برقی و صنعتیبهروز جاللیاسپادان کهربا10
031-36736092

031-36736118
031-36736093www.espadankahroba-co.com

(پست و خط) EPCپیمانکار سعید کلباسیاسسکو11
22052137

22040590
22040265www.ssco-ir.com

نیرو، مخابرات، ساختماناحمدرضا صفاراطلس افروز شرق12
051-37268999

051-37260140
051-37268998www.atlasafrooz.ir

566028521www.afranojan.com-66089874خدمات مهندسی و تامین تجهیزات برقیعلیرضا نوژنافرا نوژان13

انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسطحمید منتظریالکترو کویر14

88796486

0353-7272974

88677210-13

88789448

0353-7272386
www.electrokavir.com

انواع تابلوهای برق فشار ضعیف ومتوسطسید امیر امیریالکترو ممتاز پیشه15
88703845-6

88712315
88718872www.electromomtaz.com

جمشید بردبارالکترونیك افزار آزما16
تولید دستگاههای اندازه گیری، آموزشی و 

تحقیقاتی برق و  الکترونیك، کنتورهای دیجیتالی

8- 88878880

88878877-9
88878889www.afzarazmaco.com

فهرست شركت های عضو سنديكای صنعت برق ايران
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مهدی حکیم پورالکترو آرا17

تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط فیکس و 

کشویی، اتوماسیون و سیستم های کنترل سینی و 

نردبان کابل و ترانکینگ

8437488722174www.electroara.com

مهندسی، بازرگانی و فروشابوالفضل قنبریالکترو پدیده آلفا18
44960379

44960380

44960379

44960380
www.epalpha.com

سعید زاهد مهاجرانیالکترو تابلو غرب19
تولید و ساخت تابلو برق فشار ضعیف، متوسط و 

قوی
081-32661415081-32661416www.westpumpiran.com

35411169-8051-35411167-051تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال نیروبیژن شکوهی مقدمالکترو سازه راژان20

ولی اله ملك محمدیالکو پارس21
تولید و توزیع کننده انواع دژنکتور، انواع 

GIS, RMUسکسیونر، انواع تابلوهای 
6604415066084264www.elkopars.com

ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت برقآرش آقائی فرالوند توان انرژی22

22018511

22018712

22018744

22018763www.atecco.com

آقای لی کاان آر الکتریك پارسه23
تولید کننده - نمایندگی فروش و پس از فروش 

سیستم های حفاظتی
2212997222129972www.nrec.com

امیررضا کرملواندیشه فن آوری ام روز24
نصب و راه اندازی شبکه و سیستم های کنترلی و 

اندازه گیری
7341073419www.mrooz.net

544837661www.bgsco.net-44822614اتوماسیون و اسکاداپیام غفاریاندیشه های فرانگر برسام25

رضا تهرانیانرژی سازان تکین26
پیمانکار سازنده پستهای فشار قوی و خطوط 

انتقال برق
44338375-844309786www.energysazan.com

سیاوش تحویلداریانرژی کار فرازین27
پشتیبانی، فروش قطعات یدکی و ارایه خدمات 

پس از فروش به نیروگاه ها
2289211922850350www.ekfarazin.com

علی آسایشانرژی کویر پایا28
مهندسی و تامین تجهیزات و اجرای سیستم 

کنترل پروژه های صنعتی و ساختمانی، ابزار دقیق

88647637

88647319

88647291

88777324www.energykavir.com

مظفر محمدیانرژی گستران متحد29
پیمانکار عمومی در حوزه نیروگاه، نفت، گاز و 

پتروشیمی

88711592

88725345
88716502www.uedco.net

فریبرز ربیعیاهرام فن آوری قدرت30
خدمات مهندسی، طراحی، مدیریت پروژه و تامین 

تجهیزات
88048666-788613728www.ptpir.com

تولید تابلو برق و تجهیزات برقیمهدی علیمرادیانایران سوئیچ31
44905571-75

44901516-19
44905576www.iranswitch.org

انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیفیوسف اصغریانایران سیبوک32
88724751

88728891
88714478www.iranseabock.com

عباسعلی افنانیایستا توان صنعت33
تولید انواع کلیدهای مینیاتوری، فیوز های کاردی 

و پایه کاردی، ته فشنگی، کتابی و پایه کتابی

22028028

22022956
22055765www.iraneti.ir
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2290945522912981www.igk-ir.comفنی مهندسی و بازرگانیمجید مصلحیایده گستر کاوه34

محمد کریمیایران تابلو35
سازنده تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و 

متوسط
22695426-3022695439www.irantablo.com

تولید ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرتمرتضی فرجیایران ترانسفو36
  88210918

88210910-12
88210915www.iran-transfo.com

طراحی و ساخت ترانسفورماتورهای توزیعامیر نجفیایران ترانسفو ری37
55228153

55228112-15
55228152www.itr.ir

محمد حسین هوشدارایرذوب38
انرژی های نو و تجدید پذیر و تولید قطعات 

صنعتی
8802011588638170

تجهیزات جانبی تولید تیر بتنیمهرداد ترابی زادهایستا توان نیرو39
88733924

88742993
88512585

حسین سروشایستا نوآوران نیرو40
انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، 

پیمانکار برق

66515163

66531292
66509517www.inn/co.com

ایمان جوهرزادهایلمان پادرا41
مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های 

خطوط و پستهای فشار قوی

22864486

22874878

22874686

22844870www.ilpadco.com

36260003www.impoir.com-36254082044-044تولید کننده بدنه تابلو برق فایبر گالسمحمد عسگری(ایمپو)ایمن موتور پمپ افق 42

آبان نیرو منطقه آزاد چابهار43
جمال حسین زاده 

گنابادی
منابع تغذیه الکترونیك

87798

77128709
88903440www.abanups.com

ساخت تابلوهای برقیونس بهبودیآذر تابلو توان تبریز44
 041-34460567

041-34473522
 041-34473522www.azartablu.com

محمد ریحانی نیاآذر فنون تابلو45
طراحی و ساخت تابلوهای برق، خازن اصالح 

ضریب قدرت، سینی و نردبان کابل، باسداکت

88173237

88183488

0413-4328540-4

88173506

88173510

0413-4328540-4
www.aftiran.ir

آذرخش انتقال نیرو پاژ46
محمود جالئیان 

زعفرانی

خدمات مهندسی نگهداری و بهینه سازی پستها، 

خطوط و نیروگاهها
051-38525230-32051-38525233www.aptc.ir

588753835www.arapad.com-88543203مهندسی و بازرگانیاحمد قاسم پورآراپاد47

علی کشوریآراد کاوش پی48
شبکه های توزیع و روشنائی نیروی برق اعم از 

تولیدی و پیمانکاری

22981396

77655297
22981396www.aradkp.com

آرامش نگین البرز49
محمد حسین 

حسینی فهرجی
34205863www.arameshsolar.com-34205773026-026سیستم های خورشیدی

تابلوهای برق صنعتیحمید غیاثیآران انرژی50
22224866

22226560
22226560www.arunenergy.com
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36672895-6041-36672895-041پیمانکار خطوط انتقال نیرو و پستهای فشار قویامیرحسین محبیآرسال توان51

آرش ترانس52
محمد جواد سلیمی 

فر

تولیدکننده انواع باالست المپ های فلورسنت 

وگازی، بخار جیوه، بخار سدیم

88793030

88790013
88887274www.arashterans.com

422904825www.armanenergy.com-22904823خطوط انتقال نیروسید علی قریشیآرمان انرژی53

مهندسی و بازرگانی تجهیزات برقیاردالن تنباکوچیانآرمان پارس تابان54
77650045

77516915-6
77650046www.apt-sco.com

پیمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نیرو توسعه55
26601099

66350026
66380026www.armanir.ir

4400144144002073www.aria-electronic.irتولید انواع آالرم یونیت، پنجره آالرمبابك آشناآریا الکترونیك همیار صنعت56

حمید حکیمیانآریا قدرت کویر57
طراحی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا، راه اندازی و 

بهره برداری شبکه های انتقال نیرو
035-35268930035-35268940www.ariaghodrat.com

1588053803www.ariacontrol.com-88617414طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، توزیع و خازنیمحسن گل خواهآریا کنترل پیشرو58

اسماعیل ثنائیآریا همراه سامانه59

سیستمهای مخابراتی و مراکز اطالعات داده ها، 

احداث پستهای انتقال نیرو، مترو و خطوط ریلی، 

EPCسیستم های اعالم و اطفاء حریق به روش 

22630670-8022630684www.aryahamrah.com

مهران عاشوریآرین کلید پارس60
بازرگانی و تولید کلید و تابلوهای فشار قوی و 

پست برق

44030073

44091466

44093105

44030073www.ariankelid.ir

محسن اصفهانیآرین نیرو گستر61

تامین تجهیزات مکانیکال، تابلوهای برق و 

آهن آالت، تسمه مسی و پیچ و )پستهای برق 

(مهره

8899880588992708www.ang-co.ir

تست و بازرسیحمیدرضا صالحیآزمایشگاه های صنایع انرژی62

88629880-2

88058974-5

883412696

88058976www.eepil.com

فرهنگ خسروانیآزمون نیروی فرهنگ63
تولید و تعمیر ترانسفورماتور و کویل ژنراتورهای 

فشار قوی و امور بازرگانی

88274165

88274424
88274393www.azmoonniroo.com

344094160www.asiabehin.com-44000520انواع تابلوهای فشار متوسطاصغر ولی پورآسیا بهین برق64

علی آشتیانیآشتیان تابلو65
ساخت انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط 

ثابت و متحرک

88331377-8

88331381
88331373www.ashtiantablo.com

مهدی معین تقویآفرینه طوس66
اجرای پروژه های کلید دردست پستها و خطوط 

انتقال نیرو
051-38837641-5051-38837646www.ate-co.com

فرهنگ حجازیآلدا67
تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و پست های 

فشار قوی
44003215-1644003217www.aldacompany.com
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8874323888742996www.alucastiran.comتولید یراق آالت خطوط انتقال و توزیع برقمحمد سجادی نژادآلوکاست ایران68

داریوش روحیآلومتك69
تولید هادی های فشار قوی و پروفیل آلومینیومی 

و راد آلومینیومی
88565704-588093367www.alumtekcorp.com

مهدی قندهاریآموج فرایند70
تجهیزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه، 

تجهیزات اندازه گیری تابلو
88342535-988342535www.amoujgroup.com

مهدی محمدیآیروس انرژی71
تولید، تامین تجهیزات و اجرای خطوط انتقال ، 

پست های انتقال، توزیع و فوق توزیع

22849891

22883771
22849891www.irusenergy.com

72
بازرسی فنی و کنترل خوردگی 

تکین کو
3688741040www.techinco.net-88529728بازرسی فنی و کنترل خوردگیابراهیم ضیائی

988716117www.itc-co.com-88723337واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانیمهدی مومنی طاهریبازرگانی ایران ترانسفو73

اسفندیار بامدادباسط پژوه تهران74
طراحی و ساخت سیستم های اندازه گیری، 

مانیتورینگ و مدیریت مصرف انرژی
44268342-544268362www.basetp.com

علی غالمی مهتاجبرسان مدیریت75
طراحی، ساخت و توسعه شبکه های انتقال نیرو، 

پروژه های مترو و صنایع
8803224088613985www.barsan.co.ir

محمد الهامی انوربرق آسان تبریز76
طراحی و تولید تابلو برق فشار متوسط و ضعیف، 

باسداکت، سینی کابل و خدمات برش لیزری

041-36377170

041-36373411-12
041-36373548www.barghasan.com

منصور دارابرق صنعت ساالر77
تولید کننده انواع یراق آالت توزیع و پایه های 

روشنایی
44030051-244030485www.bss.co.ir

فرج اصغریبرنا برق اصفهان78
مجری کلیه پروژه های توسعه، بهسازی و بهره 

برداری شبکه های توزیع
031-34400144-5031-34400146

تولید کننده مقره های سیلیکونیاحمد شجاعیبسپار سازه الوند79
22772310

22781928
22771014www.baspar-sazeh.com

فرهاد شیخیبنیاد پوشش80
مهندسی، تولید انواع دکلهای انتقال نیرو، برجهای 

مخابراتی
8878763188772717www.bpmic.com

پروژه های مخابراتی و انرژیمحمود طبیانیبهین ارتباط مهر81
81701000

81704300
88690095www.beheen.com

بابك نیکفامبهین ریز کوه82

تهیه لوازم و تجهیزات برقی الکتریکی و تاسیساتی 

و طرح و ساخت دستگاههای حفاظت لوازم برقی 

ups و نصب و راه اندازی آنها و طرح و ساخت 

تابلوهای فشار ضعیف و متوسط

22225682

22253475
22223395

علی مدنیبهین گسترش تجهیز83
تولید هادی های آلومینیومی و فروش سیم های 

هادی
4460123844494573www.bgt-tco.com

خدمات مهندسی و بازرگانیمشکات جوکانبهینه سازان کابل پارسی84
071-32324759

071-32322667
071-32324759
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نامی محمودیپاد انرژی ناره85
خدمات فنی و مهندسی و تامین تجهیزات 

الکتریکی
4409126444091265www.pencopower.com

مجید دانشورپادرعد86

انواع کلیدهای مینیاتوری، جریان نشتی، 

 padدستگاههای اندازه گیری هوشمند، پستهای 

mounted

22256949-5122256948www.paudraad.com

رضا نخاولیپارت کنترل خراسان87
فنی مهندسی و بازرگانی در حوزه برق و 

اتوماسیون صنعتی
051-37279258051-37243508www.partcontrol.ir

پارس اخگر88
محمد حسن حق 

گوئی

فوالدی، استیل، )سازنده سینی، نردبان کابل 

کاندوئیت، پایه  (GRP gratingآلومینیوم، 

روشنائی، جانکشن باکس، گنتری، انواع دکل

88632810

88353304
88019134www.parsakhgar.com

388549424www.parstableau.com-88549421تابلوهای برق فشار قوی، متوسط و ضعیفآرش نادعلیانپـارس تابلو89

سیما نظریپارس تابلو پویا90

سرمایه گذاری و مشارکت و ارائه خدمات مدیریتی 

در کلیه شرکتهای فعال در صنایع و تجهیزات 

صنعت برق

88549421-388549424

مسعود پارساپارس تابلو صنعت91
طراحی و ساخت پستهای برق و تجهیزات و 

قطعات الکتریکی و اجرای پروژه های اتوماسیون
88549421-388549424www.parstableau.com

144809071www.ptk.ir-44828350تولید کنتورهای هوشمندکاووس فرجیپارس توان آزما92

علی رخصتیپارس دکل گستر93
طراحی و ساخت برجهای انتقال نیرو، مخابراتی و 

سازه های پست

086-33553334

086-33553588-9
086-33553335www.parsdakal.com

محمد اردکانیانپارس دلتا تجهیز آریا94

تامین تجهیزات فشار قوی، متوسط، ضعیف و ابزار 

دقیق، سازنده تابلوهای فشار ضعیف، فشار متوسط 

و پست کمپکت تامین تجهیزات الکتریکال و ابزار 

دقیق، اجرای پروژه های صنعت برق

26400737-826400736-8www.pars-delta.com

پارس ساختار95
جلیل نواده اباذر 

صحرائی

تولید برجهای تك پایه خود ایستای بتنی و 

احداث انتقال نیروی برق

041-34200954

041-34215693-5
041-34200953www.parssakhtar.com

ولی اهلل بیاتپارس سویچ96
تولیدکننده انواع کلیدها و سکسیونر های فشار 

قوی و متوسط

88554977

88554944 

024-33790718-9

 88554508

024-33790720
www.parsswitch.com

پارس سوئیچ بورد97
مهناز محمدپور 

رودبارکی

سازنده انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط 

و کنترل
66707010-1166705904www.psb.co.ir

522263225www.parsshar.com-22911553تولید ترانسفورماتور جریان و ولتاژمسعود ناجیانپارس شار بارز98

پیمانکاری، بازرگانیایرج آذرکیوانپارس شروین99
88965314

88957875
88965912

100
پارس صنعت انتقال نیرو 

(پارصان)
پیام باقری

مدیریت و اجرای کلیه پروژه های صنایع برق در 

زمینه های تولید، انتقال و توزیع بصورت کلید در 

دست

88733924

88742993
88512585www.parsun-co.com

2056418310www.pars-sanat.com-56418311تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسطاحمد رضائیپارس صنعت پرند101
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8713388709484www.panisun.comتجهیزات برق صنعتیرضا مظلومی تبریزیپارس نیروسان102

33386386www.parsian-tablo.ir-8034-33386357-034ساخت تابلوهای برق صنعتیغالمرضا سالجقهپارسیان تابلو جنوبشرق103

9-977265668-77265668سازنده تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسطآزاده آزادمنشپارسیان توانیر سپهر104

6349230063492330www.panir-co.comخازن اصالح ضریب قدرتمحمود محمودیانپاالیش نیرو105

32221587www.ziorefining.com-5024-32221722-024تولید روغن ترانسفورماتوراکبر میر مصطفیپاالیش روغنهای صنعتی زنگان106

(پاالنیر)پاالیش نیرو تجهیز107
کیوان حسینی 

مکوندی

بازرگانی، تامین تجهیزات، اجرای پروژه های 

صنعتی در زمینه برق و سیستم کنترل و ساخت 

SVCتابلوهای 

8853695988536991www.palanir.com

8805822288058223www.payatavan.comخدمات فنی مهندسی بازرگانیاسد باباخانیپایا توان محور108

مجیدرضا سلطانیپایا روش صنعت انرژی109
مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه های کلید در 

دست خطوط انتقال نیروی برق
88603614-8855181088214429

44824764-44824764013-013برق، ابزار دقیق و مکانیكعلی ربویپایدار صنعت ماهان پارس110

محمود رضا هدایتیپتونیا111
ارتینگ، حفاظت کاتدیك، کیت عایقی، برقگیر، 

جوش احتراقی

88753898

88753984
88745214www.petuniaco.com

36057984www.pnb-niroo.com-36057240051-051طراحی و نصب و پیمانکار پست های فشار قویرضا غالمپورپدیده نیروی بارثاوا112

ثمین علی حسنیپرتو خازن113

  ، انواع خازن های قدرت ALZNانواع فیلم متاالیز

و سیلندری، باکس، موتوری و روشنائی، بانك های 

خازنی ثابت و اتوماتیك

88882956-888882959www.pkc-capacitor.com

محمدنوید فرهادپرتو گستر هور114
مشاوره، طراحی، نصب و اجرا و نگهداری سیستم 

های تجدید پذیر خورشیدی و بادی

88949174

88940794
86034273www.hoortab.ir

6634431566344465www.partokartehran.comتولید انواع تابلو برق، تامین تجهیزات برقیعبدالواحد خوراپرتوکار تهران115

پیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههای برقمهدی مسائلیپردیسان فناوران نیرو116

031-33386007-9

031-33389721-22 

031-33389044-45

031-33386007-9www.fanir-co.com

9www.persianTableau.com-32400485-9051-32400485-051ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسطعلیرضا اردکانیپرشین تابلو تابان117

سعید صفرزادهپرشین سازه پرتو118
ساخت و اجرای دکل های انتقال نیرو و پستهای 

برق
44761778-8544761788www.persian-sazeh.com
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پروژه های اسپرلوس ماسال119
مصطفی عباس زاده 

منتظری

، انرژی، عمران (برق آبی )پیمانکار پروژه های نیرو

و مخابرات
77630420-2189789978www.esparlus.com

1088615911www.p-s-co.ir-88615908تابلوهای برقکاظم گرامیپشتیبانی صنایع120

388833385www.platiniran.ir-88844751تولید انواع باتری صنعتیشهاب بهزاد زنوزیپالتین ایران121

422373552www.plompin.com-22373553طراحی و تولید انواع پلمپ های حفاظتی و صنعتیحسین نادریپلمپین صنعت122

988212947www.monavargostar.com-88212948تولید کننده سینی کابل، نردبان کابل و متعلقاتعلیرضا رجبی اسالمیپوشش نیرو منور گستر123

8860140988601409مجری مولدهای مقیاس کوچکمهرداد ترابی زادهپویا بهین سازان خاورمیانه124

344479263www.prp-co.com-44478932بازرگانی و تامین تجهیزات برقعلیرضا هاشمی مطلقپویان ره پرند125

خدمات مهندسی و بازرگانیمحمد اکبریپویش گستر صنعت126

44493094

44493317

44492342

44492770

44495377

65439468
www.pgspower.com

احمد صافیپـیـما بـرق127
احداث خطوط، پستها و بازسازی و تعمیرات توزیع 

نیروی تهران
22619350-5222619353www.paymabargheng.com

عزت اهلل صالحی رهبرپیمان غرب128
تعمیر و نگهداری شبکه های فوق توزیع و انتقال 

برق
083-38210406083-38210406www.peymanegharb.com

37273284www.pichaz-electric.com-2035-37273280-035تولید انواع کلید فیوز، پایه فیوز و فیوزعلیرضا جراحیپیچاز الکتریك یزد129

پیچش سیم توس130
علیرضا شریعت 

داوودی
32400134www.picheshsimtoos.com-32400133051-051ساخت و بازرسی انواع ترانسفورماتور

طراحی و ساخت سیستم های آنالیزرضا راجی کرمانیپیرامون سیستم قشم131
44443999

44444950
44612110www.piramoonco.com

8607218388322694خدمات مهندسی بازرگانیبهزاد میر عربشاهیپیشرو تجهیز پایا132

مهدی مدنیپیمان خطوط شرق133
خدمات فنی مهندسی و بازرگانی پروژه های برق، 

ارتباطات و اتوماسیون
051-36091005-6051-38846223www.pks-co.com

الهه مشتاقپیمان خطوط گستر134
خدمات بازرگانی و مهندسی، نرم افزار، احداث 

DCS و RTUپست 

48076000

48076912
48076001www.peimann.com

4425520444255203پیمانکاری و بازرگانیهادی امیرزاده ایرانیپیمان فنون آبتین135
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1088301665www@tabantablo.com-88846909تولید تابلوهای برق فشار قوی و متوسطمحمد ذوالفقاریتابان تابلو شرق136

پیمان رفیع نژادتابان قدرت کرمان137
سرویس و تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی 

خطوط پستهای فشار قوی برق
034-32525300034-32524930www.tpkco.ir

ناصر تقی زاده اصلتابان گستر پویا138
ساخت انواع یراق آالت شبکه توزیع برق انواع پایه 

های روشنایی

44099465

56390394-6
44099465www.tabangostar.com

اسداهلل زمانیتابان نیرو139
تولید مقره های پلیمری فشار متوسط و فشار قوی 

 کیلو ولت1000تا سطح ولتاژ 
071-37175115071-36491486www.taban-niroo.com

امیر وسمه ایتابش تابلو140

طراحی و تولید انواع تابلوهای برق صنعتی فشار 

ضعیف و فشار متوسط و پست های پیش ساخته 

کمپکت

026-34760627-31026-34760629www.tabeshtablou.com

تابش هدایت مولد گستر141
علیرضا روستائی 

مهدیخانی
4762089942695536www.tajgizghostar.irنصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیك

شاپور حسینیتارا طرح تابان142
طراحی مهندسی و تامین تجهیزات و احداث 

پستها و خطوط فشار قوی
88227923-588227926www.ttt.co.ir

پیمانکار پست و پروژه های برقمظفر اعوانیتام ایران خودرو143
44525773-4

48971305
44525470www.tam.co.ir

عبدالرضا طهماسبیتامین اندیشان انرژی پاک144
طراحی و مهندسی به منظور ساخت تجهیزات و 

ادوات انباره های فشرده انرژی و برق
8858195389771184www.greenenergysp.com

145
تامین سیستم های کنترل و 

مخابرات ایران
بابك رنجبر

، (...فیبر نوری، رادیوئی و )تجهیزات مخابراتی

سیستم کنترل و حفاظت، اسکادا، سیگنالینگ و 

مانیتورینگ، اتوماسیون شبکه های توزیع و 

پستهای برق

88330790-488631192www.iccssco.com

سید مجید نوربخشتجهیزات انتقال برق پارس146
تولید انواع برقگیر اکسید روی، خطوط توزیع فشار 

قوی، سرامیکی، تابلویی
  88974091-3 88974095www.parsete.com

147
تجهیزات برق و سیاالت فوالد 

(ساتها)
علیرضا روغنی

تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، 

...باسداکت، سینی و نردبان کابل و 
031-37582927-8031-37582556www.sathaco.com

148
تجهیزات سیستم زمین و 

صاعقه گیر کالوت ابهر
حسین میرآقائی

فروش تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه 

و جوش احتراقی
8851073088191366www.kalotabhar.com

حمیدرضا ریاحیتحقیقات الکترونیك فطروسی149

طراحی و تولید تجهیزات الکترونیك قدرت، انواع 

UPS و شارژر، اینورتر و رکتیفایر برای مصارف 

کوچك تا کاربردهای صنعتی ، انرژیهای 

PCMتجدیدپذیر و مواد نو ترکیب تغییر فازی 

76250601-476250634www.fotrousi.com

کیوان عسکریتدبیر انرژی سپنتا150
طراحی و اجرای خطوط انتقال نیرو و پست های 

فشار قوی

88207768-9

88207842
88207864www.tadbirenergyco.com

پرویز غیاث الدینتدبیر سازان فناوری انرژی آپادانا151
تجاری سازی نتایج تحقیقات، تامین نرم افزارهای 

تخصصی صنعت برق

88364632

88578836
88364631www.enertech-co.com

2208311622147056www.tadvinniroo.comپروژه های عمرانیکمال عرفانیتدوین نیرو152
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سعید محمودیتراشه پرداز پویا153
تولید تجهیزات تست و نرم )کامپیوتر و الکترونیك 

(افزارهای کاربردی
4482746144827468www.tpp-co.com

5www.tppeng.com-988611884-88606291طراحی و مهندسی و تجهیز پستاکبر هوشیارترانس پست پارس154

سعید تقیلوترانسفورماتور توزیع زنگان155
تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع 

روغنی و خشك رزینی
024-33790583024-33790524www.transfozangan.com

36195218www.ipr-co.org-36602310026-026تعمیرات نیروگاههاعین اهلل صالحیتعمیرات نیروگاهی ایران156

32308755www.fpmc.ir-32308756071-071تعمیرات و نگهداریجالل الدین رخشانتعمیرات نیروی برق فارس157

158
تعاونی کارکنان )تك نیرو 

(نیروگاه یزد
35264501www.takniroo.ir-35264502035-035تولید انرژی الکتریکیوحید صالحی

آقاجانیتکساز تابلو بشل159
طراح و سازنده تابلوهای برق فشار ضعیف و 

متوسط در انواع ثابت و کشویی
65344729-3065345116www.taksazbeshel.com

لوازم الکتریکی و برقی، کلیدهای صنعتیادگارد بوشاهینتله مکانیك ایران160
22015300

26202150
22015311www.schneider-electric.com

علیرضا دادفرتهاتر ایمن پیمان161

طراحی و تامین سیستمهای جریان 

و بهینه  (...باتری شارژر،یو پی اس و )مستقیم

سازی مصرف انرژی

44697481-544697480www.tipco.ir

امیر مسعود شاهمیریتهران پادنا162
هوایی و )تولید کلیدهای اتوماتیك فشار قوی

(کامپکت
88549421-388549424www.tehran-padena.com

32656172www.tavangroup.com-32655221031-031پروژه های نیروگاه و نفتمحسن بصراویتوان احداث نیرو سپاهان163

مهندسی و بازرگانی تجهیزات برقیعادل صبح خیزیتوان پادرای164

88882187

88882137

88882087

88882191www.tavanpadray.com

هرمز رضویتوان ره صنعت165
تولید و مونتاژ قطعات و لوازم سیستم های 

الکتریکی و الکترونیکی
8850449088733048www.trselectrical.com

محمود جعفرزادهتوان صنعت مبین166
انواع تابلوهای برق صنعتی فشار ضعیف و متوسط 

فیکس و کشوئی

88880681-2

88892413
88880683www.tavansanat.com

تامین تجهیزات و ارائه خدمات الکتریکالمحمدکاظم رازهتوان گستر آدیش167

88016244

88016218

88357069

88357081

89786809
www.tavanadish.com

سیامك فارسیانتوس فیوز168
تولید کننده انواع کنتور، کلیدهای مینیاتوری و 

پایه کنتور
051-35413423-25051-35413426www.toosfuse.com

علی اکبر رضاپورتوسعه انرژی آییژ169
تولید کننده پست های پدمانتد روغنی و سویچ 

خانه
051-36666583-4051-36572175www.teaco.ir

http://www.tpp-co.com/
http://www.tppeng.com/
http://www.transfozangan.com/
http://www.ipr-co.org/
http://www.fpmc.ir/
http://www.taksazbeshel.com/
http://www.schneider-electric.com/
http://www.tipco.ir/
http://www.tehran-padena.com/
http://www.tavangroup.com/
http://www.tavanpadray.com/
http://www.trselectrical.com/
http://www.tavansanat.com/
http://www.tavanadish.com/
http://www.toosfuse.com/
http://www.teaco.ir/


2208816022134879تولید پراکنده برقسیروس کاظمی رادتوسعه برق طنین موج170

171
توسعه پستهای فشار قوی 

پارسیان
محمد بهزاد

خدمات مهندسی برق، تهیه تجهیزات، نصب و راه 

اندازی پستهای فشار قوی
4807600048076001www.parsian.com

توسعه ریل نیروی پارسیان172
محمدعلی محمودی 

کوچکسرایی
EPC4807691148076001www.parsianrail.comپیمانکار عمومی پروژه های صنعتی بصورت 

مسعود پیرحیاتیتوسعه سیماتك ایرانیان173
وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون 

SIEMENSصنعتی و فشار ضعیف 
88545640-388545644www.simatec.ir

امیر علی معالیتوسعه صنعت ایران افق174
مهندسی و پیمانکاری و خدماتی نفت و گاز و 

پتروشیمی

88824808

88828518
88302910www.iranofogh.com

175
توسعه طرحهای زیر ساخت پست 

ساز فرانیرو
مهران عنا

، مشاوره و نظارت، اجرا، EPCاجرای پروژه های 

طراحی، نصب و راه اندازی و احداث پستهای برق
061-33836321061-33836321

توسعه گرین انرژی176
فاطمه سادات 

طباطبایی فخر
2642471826424718www.greenenergy-co.omانرژی های تجدید پذیر

177
توسعه مدیریت پروژه های 

صنعتی اورنگ
کوروش گلشن

اجرای کلیه پروژه های در زمینه های نفت و گاز و 

نیروگاه، برق و انرژی، اتوماسیون صنعتی و شبکه 

های آبیاری و زه کشی و تولید صنایع

88557647-988557650www.orang-gc.com

4088896738www.zavirco.ir-88896739پیمانکار خطوط انتقال نیروشهرام رضایی عباسیتوسعه مهندسی زاویر178

179
توسعه نیروگاه ها و صنایع 

پارسیان

محمد تقی مسعودی 

نژاد
4807600048076001www.parsianpower.com پروژه های نیروگاهی و صنایعEPCانجام 

4425760844257607پیمانکار پست و پروژه های برق سعید سراجیتوسعه نیرو180

181
توسعه نیروگاههای دیزلی 

پارسیان
مهرداد ابراهیمی

مولدهای برق دیزلی و گازی، دیزل ژنراتور و 

موتورگاز سوز
277822185134-40www.parsian-diesel.com

تولیدی رعد اصفهان182
جالل وحید 

دستجردی
33802013www.raad-co.com-27031-33802026-031تولید انواع ترمینال های ریلی

8892212788802572www.sanatyorin.com کیلو ولت33 و20انواع یراق آالت محمود داراتولیدی صنعتی شبکه183

، سازه های فلزیEPCتابلوهای برق، پروژه های امیررضا برکتینتولید ملزومات برق184
88252909

87740
88260707www.tmb-co.com

185
تولیدات فرا الکترومکانیك 

پاسارگاد
علیرضا اسماعیل نژاد

سازنده برج های تلسکوپی روشنائی و انتقال نیرو، 

پیمانکار عمومی برق، تاسیسات و ساختمان

66556328

66524320

66554502

66517219www.tempco.ir

تولید کامپاندهای پی وی سیعلیداد موقوفهتولیدی گرانول قزوین186
81930000

81930740
88762471www.ggp.ir

http://www.parsian.com/
http://www.parsianrail.com/
http://www.simatec.ir/
http://www.iranofogh.com/
http://www.greenenergy-co.om/
http://www.orang-gc.com/
http://www.zavirco.ir/
http://www.parsianpower.com/
http://www.parsian-diesel.com/
http://www.raad-co.com/
http://www.sanatyorin.com/
http://www.tmb-co.com/
http://www.tempco.ir/
http://www.ggp.ir/


187
تولیدی نیرو صنعت پارس 

افشان

مهدی خلعت آبادی 

فراهانی
تولیدی سیم و کابل برق

33953247

33956930
33996727

عباس جبالبارزیجبال الکتریك کویر188
تولید کننده انواع مقره های فشار ضعیف و فشار 

متوسط تابلوئی
034-32152501-3034-32152506www.jec.ir

277455003www.jdevs.com-77455001تولیدی، تحقیقاتی در زمینه صنعت برقعلی اخوانجهاد دانشگاهی علم و صنعت189

رضا میرکمالی(حاپکو)حاصل اوج پردازش 190

خدمات مهندسی بازرگانی، مخابرات، اتوماسیون، 

اسکادا، مراکز دیسپاچینگ و صنایع ریلی، انرژی 

های تجدید پذیر، مهندسی مشاور

051-38686400051-38686409www.hopco.ir

191
حدید صنعت پارس نیرو 

پاسارگاد
8864159188641590www.hsppower.comدیزل ژنراتوراحمد موسوی

احد منبتی شرقحدید صنعت قائم192
تولید دکلهای انتقال نیرو، پایه های روشنائی و 

مخابراتی
6680674966806745www.hadidsanat-co.com

193
خدمات پس از فروش ایران 

ترانسفو
مجتبی شمسی

کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با انواع 

ترانسفورماتور و تجهیزات آن
024-32221347-52024-32221353www.itass.ir

رضا رضوی زادهخدمات مهندسی پایا نیرو پاژ194
مهندسی مشاور تولید، فوق توزیع و انتقال در 

صنعت برق

051-38654309

051-38676420
051-38654309

195
خدمات مهندسی تعمیر گستر 

هرمزگان
33348640www.tamirgostar.com-33348989076-076تعمیر و نگهداریمصطفی عمرانی

8879474584782153www.moshanir.coخدمات مهندس برق، آب، انرژی نفت و گازمجتبی غرویخدمات مهندسی مشانیر196

اسفندیار رحمتیداریان197
، فروش EPCساخت پست های فشار قوی 

تجهیزات ضد انفجار و برق و تاسیسات
26406937-4122253998www.darianco.com

کامبیز طاهرخانیدالمن198
تولیدکننده کات اوت فیوز، فیوزلینك و جداساز 

هوایی
6646902266410040www.dalman-co.com

4188003428www.desc-co.com-88008035تامین تجهیزاتاحسان زمانی نژاددانش انرژی سریر199

8890161588901755www.danialpetro.comپیمانکار نفت و گازمهدی کاریدانیال پترو200

عبدالرضا کالنتریدکل سازان کالن201
طراحی و تولید دکلهای انتقال نیرو و مخابراتی، 

استراکچرهای پست و نیروگاهی، گالوانیزه گرم

 086-33573271-2

 086-33423371-2
086-33573273www.dspigroup.ir

احمد بستانچیدمنده202
تولید کنند انواع الکترو موتور و هواکش و فن های 

سرمایشی و گرمایشی
8882696389786913www.damandeh.com

32400079www.denaelectric.com-32400078051-051تولید قطعات الکتریکیمجید تقی زادهدنا الکتریك ایرانیان203

http://www.jec.ir/
http://www.jdevs.com/
http://www.hopco.ir/
http://www.hsppower.com/
http://www.hadidsanat-co.com/
http://www.itass.ir/
http://www.tamirgostar.com/
http://www.moshanir.co/
http://www.darianco.com/
http://www.dalman-co.com/
http://www.desc-co.com/
http://www.danialpetro.com/
http://www.dspigroup.ir/
http://www.damandeh.com/


(دوسنا)دوران سپنج نادین204
مجید وحید 

دستگردی

تولید کننده سیستم ها ی نگهدارنده کابل های 

الکتریکی و ضدانفجار در ایران
3398094333980943www.dossena.ir

علی خورده چیدورود کلید برق205

انواع مقره های سیلیکونی رده توزیع و انتقال تا 

 کیلو ولت و انواع کاورهای عایقی و 400

RTVپوششهای 

88652521

88650437
88376063www.dk-electric.com

دیهیم فرافن206
سید محسن جاللی 

موسوی
2257881522578816www.dayhim.comپیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههای برق

شهیار ریحانیانراد الکتریك بین الملل207
واردکننده و عرضه کننده محصوالت الکترونیك 

صنعتی
6675957566761015www.radelectric.co

پدرام تقویرافد صنعت208
تولید خطوط برق رسانی دستگاههای متحرک و 

محیط های صنعتی
44012972-444012972-4www.rafedco.com

ساخت تابلوهای فشار ضعیف و متوسطامیر کالنتر زادهرانین صنعت گستر209
035-37272056

035-37272058
035-37273227www.runinsanat.com

اجرای پروژه های اتوماسیون برقموسی احمدیانرانین فرآیند گستر210
77636361

77636362 
77608910www.runinltd.ir

رضا صالحیراهکار سیستمهای صنعتی الیت211
اتوماسیون، تامین و مهندسی تجهیزات و 

سیستمهای برق و مخابرات
8801662088631269www.elite-iss.com

8861201188612022www.rayavin.comفنی مهندسی و بازرگانیسامان سروشیانرای آوین فن212

5www.rasanamehr.com-588879433-88879433مونتاژ کنتور برق دیجیتالاحسان زرگر رضائیرسانا مهر213

رسانیر توس214
سید علی میر 

میکائیل زاده گان

مجری احداث، توسعه تاسیسات و خطوط انتقال 

نیرو بصورت کلید تحویل

051-38427622

051-38405872
051-38427655www.rasanir.ir

32521182-32521181034-034تعمیرات پستهای فشار قوی برقسید محمد رباطیرسانیر جنوب شرق215

احمدرضا دانشمندرعد انرژی آریا216

پیمانکار در زمینه نیرو، تاسیسات و ابنیه، مهندس 

مشاور،

 مدیر طرح در زمینه نیروگاهی

88652469-71

88191553
88191552www.rana-co.org

حسین نظر بلندرهروان سپهر اندیشه217
تولید کننده انحصاری کنتورهای هوشمند آب و 

برق
 88102351-588716156www.rsa.co.ir

388776071www.rahshad.com-88672530تولید خازنهای روشنائی و موتوریحامد گرشاسبیرهشاد الکتریك218

محمدرضا ظریفیانرهورد خراسان219
تولید انواع لوله های خرطومی و اتصاالت مرتبط 

جهت محافظت از سیم و کابلهای برق

66170617

66170762
66170627www.rahflex.com

شاهرخ پروینروشن گستر توس220
اجرای پروژه های کلید تحویل پستها و خطوط 

انتقال نیرو

051-38925537

051-38925587
051-38924447www.roshangostar.com

http://www.dk-electric.com/
http://www.dayhim.com/
http://www.radelectric.co/
http://www.rafedco.com/
http://www.runinsanat.com/
http://www.runinltd.ir/
http://www.elite-iss.com/
http://www.rayavin.com/
http://www.rasanamehr.com/
http://www.rasanir.ir/
http://www.rana-co.org/
http://www.rsa.co.ir/
http://www.rahshad.com/
http://www.roshangostar.com/


عطاءاهلل دوخاییروئین ساز اراک221
طراحی و ساخت انواع پایه های انتقال نیرو و 

مخابراتی و خدمات گالوانیزاسیون گرم
086-33553204-5086-33553206www.rueinsaz.ir

ریز موج الکتریك طوس222
سید جواد سید 

کالنتری
38414057www.rizmoj.ir-38468558051-051تولید تجهیزات حفاظت و کنترل

زی نر223
صمد برادران 

خسروشاهی
6672397266706275www.zenerco.comانرژی های تجدید پذیر

ژیتال224
محمد رضا میر 

عمادی
7288880940www.gitalco.com-88880967کانالهای پیش ساخته الکتریکی

حمیدرضا صالحیسـاپــتــا225
تولید و انتقال برق، آب و فاضالب، نفت، گاز و 

پتروشیمی و مترو و راه آهن
44992118-2044992116www.saptaelec.com

انواع تابلوهای برقحسام الدین توکلیساخت تجهیزات برقی لنا یزد226
22035501

22035499
22010016www.lenayazd.com

پیمانکاری احداث خطوط و پستهای فشار قوینیما مدنیساختمانی و تاسیساتی گراویت227
88306988

88346366
88836369

سید محمد هاشمیسازگان ارتباط228
سیستم  (پایانه راه دور)اتوماسیون، مخابرات 

پانوراما
88764741  88766707www.sazganertebat.com

6634132866341329www.sazehgohar.comخطوط انتقال نیرومجتبی سلیمانیسازه گهر کاوه229

8869411588687928www.yasan.irبرجهای انتقال نیرو و مخابراتیمحسن فارسیسازه های فلزی یاسان230

اکبر کسراییسازه های نوین بتنی تبریز231
دکل های انتقال نیرو، صنایع اتوماسیون و ابزار 

دقیق
041-33334828-31041-33312313www.santal.ir

تولید مقره های پلیمری، کت اوتعلی فیروز ثانیسامانه های نوین افرا232

071-36540778

071-36540636

071-36540621

071-36540829

071-36540778www.eleplex.com

عباس جودیسایا سیستم تاواتاو233
 کره جنوبی LSنماینده انحصاری باسداکت 

(LV /MV)

88109052 

88109633-37
88109641www.lsiran.com

محمد مهدی مهربانیسپاهان توان گستر234
طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی کلیه 

پروژه های برق و صنایع

031-36273907

031-36256997

031-36293654

031-36273907

031-36256997

031-36293654
www.stg-co.com

235
سرآمد برق کارکنان امیرافراز 

(سبکا)
744502171www.sebka.ir-44567266پیمانکاری برقمجید یوسفی

236
سرمایه گذاری کارکنان صنعت 

برق
33469639www.seiico.com-8024-33469637-024بازرگانی، سرمایه گذاری در زمینه صنعت برقسید مسعود چاوشی

سرو نیرو توس237
محمد هادی شاه 

بیگی

طراحی، مشاوره، اجرا، تامین کاالهای پروژه های 

نیروگاهی، پست ها و خطوط انتقال نیرو
051-38844390-2051-38844354www.sarvnirootous.com

http://www.rueinsaz.ir/
http://www.rizmoj.ir/
http://www.zenerco.com/
http://www.gitalco.com/
http://www.saptaelec.com/
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http://www.yasan.ir/
http://www.santal.ir/
http://www.eleplex.com/
http://www.lsiran.com/
http://www.stg-co.com/
http://www.sebka.ir/
http://www.seiico.com/
http://www.sarvnirootous.com/


داوود اشرفی پورسفیر نیرو آفرین238
خدمات فنی مهندسی و بازرگانی و پیمانکاری 

پروژه های پستهای فشار قوی

22870954

22870944

22870939

22870967 www.safir-na.com

تهیه و توزیع یو پی اسهومن فرهادیسما الکترونیك پارسه239
44976316

44976326

44976316

44976326
www.iransepco.com

سماسان240
حمید بهرامی 

اسکندری
744427738www.samasan.com-44446266طراحی و ساخت و تولید سازه های فلزی قطعات

آرش قیالوسنجش افزار آسیا241
تولید دستگاههای اندازه گیری و قرائت کنتور و 

جمع آوری اطالعات

88799914

42704
88790178www.saa-co.com

نورالدین پوستیسنس242
تهیه، نصب و سرویس تجهیزات پست ها و نیروگاه 

های فشار قوی برق
26202980-326202984www.sensco.net

888736558www.sahandenergy.com-88736556تهیه و تامین تجهیزات برقی و مکانیکینازیال وفاسهند انرژی توان243

سهند آوا الکتریك244
امیر هوشنگ یزدی 

نیا

تولید انواع المپ کم مصرف و باالست الکترونیك 

کم مصرف
8888826488881354www.sahandawa.com

388549424www.sodaria.com-88549421امور بازرگانی، واردات و صادراتپونه پارساسودا آریا245

35573823www.solarsystemsahand.com-35573823041-041انرژی خورشیدی و بادیبابك دولتشاهیسوالر سیستم سهند246

OPGW8852160988521608www.simnoor.irتولید انواع سیم و کابل هوائی و رضا شرقیسیم نور پویا247

7733963077326833www.simcatec.comانواع مقره های سیلیکونیعلی رمزیسیمکا تك248

تولید انواع کابلهرمز عالیداعیسیم و کابل ابهر249
81930000

81930130
88762471www.abharcable.com

اکبر یوسفیسیم و کابل پیشرو رفسنجان250
مسی و )تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف 

(آلومینیومی
035-38257122-4035-38257124www.pishrocable.com

36303935www.simcat.ir-36303050041-041تولید کننده انواع سیم و کابلمحمود دربندی(سیمکات)سیم و کابل تبریز 251

38362028www.forouzanyazd.com-7035-38362021-035تولید انواع سیم و کابلمحمد جوهری نعیمیسیم و کابل فروزان یزد252

غالمرضا ابراهیمیانسیم و کابل مغان253
تولید انواع سیم و کابل برق فشار ضعیف و 

متوسط و قوی
8875201488757639www.moghancableco.com

8882868288304972www.hamedancable.comتولید انواع سیم و کابل فشار ضعیفغالمرضا نادعلیزادهسیم و کابل همدان254
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 38254865www.yazdcable.com-38251200035-035تولید انواع سیم و کابل برق و مخابراتابوالقاسم بیگیسیم و کابل یزد255

پرویز هورفرسیمکو256

تا ولتاژ )انواع کابلهای فشار ضعیف، متوسط و قوی

400 KV) کابلهای کم : و انواع کابلهای مخابراتی

زوج و پر زوج، ایرکور کانالی، مهاردار و بدون مهار 

و کواکسیال

7752969077504594www.simcocable.com

مهندسی بازرگانیامیر مسعود پور هاشمسینا فرآیند نیرو257
22381433

22381435
22381433

8874419988748646www.shahinmafsal.comتولید انواع اتصاالت کابل برق و مخابراتعبداله صباغ پورشاهین مفصل258

8870883088706997www.merik.irتولید خدمات گالوانیزه گرممهیار متفکری نژادشیمی فرآور مریك259

35243522www.saneshargh.ir-35243522051-051 ،پستهای موبیل، پست کمپکتLV،MVتابلوهای محسن شادمانصانع شرق260

بهمن صالحیصانیر261

پیمانکاری عمومی و صادرات تجهیزات و خدمات 

فنی مهندسی در صنایع آب، برق، نفت، گاز و 

پتروشیمی

88830099

42741000
88822911www.sunir.com

فرهاد بقائیصفـانـیـرو262
طراحی و مهندسی و ساخت پستهای فشار قوی 

EPCو انواع کلیدهای هوائی و تابلوهای فشار قوی 
8830145188820726www.safaniru.com

EPC پروژه های برق و صنایع بصورت کیوان کهیاییصفانیکو263
88799190

031-32666626

88798582

031-32666625
www.safanicu.com

بیژن علیرضا ساسانیصفدر ساسانی264
تامین و تولید تجهیزات برقی صنعتی، تامین 

تجهیزات ابزار دقیق
6670611666718415www.safdarsassani.com

حمید خواجه عقدائیصنایع برق زاویر265
انواع کلید فیوزهای قابل قطع زیربار و کلید های 

 آمپر630 الی 160دوطرفه از 
035-37272246035-37272806www.zavir.com

صنایع روشنایی آرم266
علی اصغر باب 

رحمتی
3688307275www.armlightingco.com-88841134تولید انواع چراغ و پایه

تولید کننده انواع چراغ های روشنائیرباب دلدارصنایع روشنایی جهان نور267
88748430

88539970
88536126www.jahannoor.com

صنایع مهمات سازی پارچین268
محمد عیسی اردالن 

نیا

تولیدکننده انواع دکل های برق بصورت کلید در 

دست
5563437336022146

سهند بهنامصنایع الکترونیك شریف تراشه269
طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از 

راه دور
8828265088282650www.shariftarasheh.com

حمیدرضا ادیبیصنایع الکترونیك فاران270
سوالر انرژی، تولیدکننده محصوالت الکترونیکی و 

، باتری، استابالیزرUPSمخابراتی، 

76250818

76250815
76250828www.farancorp.com

صنایع الکتریکی پارس حفاظ271
مسعود حاجی حسن 

خونساری

تولید انواع رله و کنتاکتور و کلید مینیاتوری و 

اتوماتیك
88956738-988955197www.parsfanal.com
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34765235www.atrin-t.com-9041-34768788-041مشاوره، طراحی و نیرو رسانی خطوط انتقال نیروآرش خشکبار صدیقصنایع آترین تبریز272

32641677www.isfahankelid.ir-7031-32644066-031تولید کلیدهای برق صنعتیسید مرتضی تبریزیصنایع برق اصفهان کلید273

علی اکبر کشاورزصنایع برق و الکترونیك بال صبا274
تولید، انتقال و توزیع نیرو، تجهیزات الکتریکی و 

الکترونیکی، مخابراتی و ماهواره ای و ساختمانی
2214610022146077www.sabaind.com

بیژن فرخیصنایع تولیدی پویه الکترونیك275
تولید انواع منابع تغذیه الکترونیك صنعتی، باتری 

 های صنعتیupsشارژرهای صنعتی، انواع 
88528297-988528297-9www.pooyeh-co.com

276
صنایع سنجش انرژی بهینه 

سازان طوس
علیرضا جاللی طلب

کنتور های تکفاز و سه فاز الکترونیك و هوشمند 

برق
051-35412239-41051-35411389www.bst.co.ir

صنایع فلزی هامون سازه277
غالمرضا قاسمی 

کنگان

طراحی و مهندسی و تولید برجهای انتقال نیرو، 

تلسکوپی و گالوانیزه گرم قطعات
8888419888789507www.hamoongroup.com

امیرحسین اقلیمیصنایع کابل کاشان278
تولیدی انواع سیم مسی و آلومینیوم مغز فوالد و 

هادی های پر ظرفیت
88051683-488051685www.kashancable.com

علیقلی فردادصنایع کابل کرمان279
تولید کننده انواع سیم و کابل برق و تلفن، 

کابلهای کواکسیال
22669510-1122028427www.kci.co.ir

280
صنایع کم مصرف ایرانیان 

(پویای توان)
2122876075www.rasanoor.com-22876012تولید المپهای کم مصرفاسداهلل غریقی

محمدباقر سوزنچیصنایع کیان ترانسفو281
انواع پستهای کمپکت، انواع تابلوهای فشار 

متوسط و ضعیف

051-37277071

051-37253538
051-37233850www.kti-co.ir

صنایع گالوانیزه گرم خاور روی282
ساالر ناقدی حسین 

زاده

گالوانیزاسیون گرم و طراحی و ساخت سازه های 

فوالدی
56584146-856584245www.khavarrooy.com

تولید انواع لوله مسیمحمدعلی شعربافصنایع مس قائم283
031-32222944

031-32222453
031-32220955www.qaemcopper.com

8841561688402513www.niroucable.irتولید انواع سیم و کابلغالمرضا منصوریصنایع نیرو کابل284

رضا رسولیصنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز285
فروش و خدمات پس از فروش موتور برق های گاز 

سوز و ژنراتورهای گاز سوز
6691801266913819www.greenpower.ir

نصراله رهنماصنعتی گام اراک286
طراحی و تولید برجهای انتقال نیرو و سازه های 

فلزی پستهای فشار قوی
8851719388517192www.gamarak.com

تولید سیم و کابلمحمد افشار نژادصنعتی الکتریك خراسان287
73232

73231100
73234www.khorasanelectric.com

تولید انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعیفعلی اربعهصنعتی تابش تابلو شرق288
36425210-11

36424019
36425212www.ttsh.ir
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289
صنعتی فن )صنعتی فرانیر 

(آوران راهبردی نیرو
فرامرز فقیهی

تولیدکننده سینی و نردبان کابل، تابلوهای فشار 

ضعیف و متوسط
88067854-5588061956www.faranirco.com

مهدی موسویطراحی مهندسی مشهد تدبیر290
طراحی و تولید دستگاههای دیتاالگر، پاور آناالیزر، 

قرائت کنتور و بازرسی
051-36068499051-36070058www.mashhadtadbir.com

احمد جعفرلوطرح و توسعه آرتنوس291
واردات تجهیزات نیرو و مخابرات، پستهای فشار 

قوی و نیروگاهی
8874322188507626www.artnos.com

عزیزاله علیمحمدعایقهای الکتریکی پارس292
 (پایه سلولزی)تولید انواع قطعات عایقی

ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
024-32221482024-32221483www.pei-co.com

EPC8821743188217439www.farapadid.comطراحی مهندسی و اجرا و تامین کاال علیرضا رجب زادهفرا پدید ستاک293

8850148988734395www.farazparto.comانرژی خورشیدیامید انوشه پورفراز پرتو آسیا294

2483200024832001www.farpam.comتولید باتری سیلد اسید، تجهیزات پاورمهدی ناظمیان(فرپام)فراز پنداران آریا موج 295

744031730www.farasaz.com-44031731ساخت انواع دکلهای انتقال نیرو وسازه های فلزیداریوش نقشینهفراساز296

2088618238www.farakoh.ir-88618316خازنهای اصالح ضریب قدرت و رگالتور و فیوزحسین شهابیفـراکــوه297

علی فتوره چیفراگستر بیستون298

ساخت برجهای انتقال نیرو بصورت کلید در دست 

EPC طراحی، تولید و ساخت کلیه برجهای ،

پایه های  (تلسکوپی ـ مشبك)انتقال نیرو 

روشنایی و گالوانیزه گرم

88613300  88033086  www.fgbco.com

8www.faranecu.com-36614507-8031-36614507-031تامین تجهیزات برقی و مکانیکیفرزاد شرکت قنادفرانکو اسپادان299

محمود مومن زادهفرانیرو صنعت پیشرو300
 LVAC ،LVDCساخت تابلوهای حفاظت،کنترل، 

 ثبات حوادث و خطا
8552757288795792www.faraniroo.net

محمد پدرام رازیفرانیر تامین پارس301

طراحی مهندسی و ارائه راه حل جامع جهت 

سیستم های برق فشار قوی و ضعیف، ابزار دقیق و 

اتوماسیون

88214054 88

067854-55
88061956www.ftpco.ir

علیرضا هژبریفرانیرو صنعت بارز302
طراحی، مشاوره، ساخت و نصب تابلوهای برق 

صنعتی و قطعات صنعتی
026-34716007-9026-34716010

غالمحسین محمودیانفرآورده سازان شایان303
انواع پیچ و مهره و یراق آالت و سازه های فلزی 

شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق

66027171

66005523
66049379www.fs-shayan.com

مجتبی متانتفردیس نیروی شیراز304
برق، تاسیسات و تجهیزات، پست های فشار قوی، 

انرژی خورشیدی
071-36491237-9071-36490618www.fardisniroo.com

ناصر ترهندهفن آوران دانا305
طراحی و تولید فیلترهای هارمونیك و راکتور 

بانك خازنی
4687140846871408www.fanavarandana.com

http://www.faranirco.com/
http://www.mashhadtadbir.com/
http://www.artnos.com/
http://www.pei-co.com/
http://www.farapadid.com/
http://www.farazparto.com/
http://www.farpam.com/
http://www.farasaz.com/
http://www.farakoh.ir/
http://www.fgbco.com/
http://www.faranecu.com/
http://www.faraniroo.net/
http://www.ftpco.ir/
http://www.fs-shayan.com/
http://www.fardisniroo.com/
http://www.fanavarandana.com/


احسان هنرورفناوران سوالر پرشیا306
طراحی، تامین و نصب سیستم های خورشیدی و 

بادی، تولیدکننده  انواع چراغ های ال ای دی
8865631488654562www.persia-solar.com

فرامرز اویسیفناوران فرا افزار307
سیستم هوشمند سازی کنتورهای دیجیتال، 

انرژیهای نو
44294038-989776195www.fara-afzar.com

بابك رستگار خجستهفناوریهای پاک فرانیرو308

EPC سیستمهای AMR ,AMI ،( قرائت

 پروژه EPC، (هوشمند کنتور های آب، برق و گاز

بادی، )های مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر 

(...خورشیدی و

8552700088795762www.faraniroo.net

33340578www.shabekahroba.com-33340184025-025برق و الکترونیكعلیرضا هاشمیفنی مهندسی شب کهربا309

فنی مهندسی الوان نیرو آکام310
سید نصراله قاضی 

میرسعید

مشاوره، طراحی و اجراء پروژه های پست، خطوط 

...انتقال، نیروگاههای مقیاس کوچك و 
034-33386319-20034-33386319-20www.lavanir.com

311
فنی مهندسی مبین برق 

اصفهان
مسعود کاظمی

مشاوره، نظارت، تامین تجهیزات، اجرا و مدیریت 

طرح در پروژه های صنعت برق

031-32650207

031-32650208
031-32650201www.mobaco.ir

6349210066636709www.fulmen.com پستهای فشار قویEPCآرموند آیوازیانفـولـمـن312

اصغر بارزیقشم ولتـاژ313

طراح، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون 

،تولیدکننده تابلو برق (EPC)صنعتی

و یراق آالت تابلویی، انرژی های  (PLC)کنترل

تجدید پذیر

66741415

66730954

66733040

66760281www.qeshmvoltage.com

قم آلیاژ314
آریا صادق نیت 

حقیقی

تولید آلیاژهای غیرآهنی، آلومینیوم، سرب و روی، 

تولید مفتول و سیم آلومینیومی و هادیهای هوائی 

بدون روکش و کابل

88770969-7088798290www.qomalliage.co.uk

366593150-66593151یراق آالت توزیعاصغر محمدیقوی ساز نیرو315

انواع سیم و کابل برق و مخابراتبهمن صالحی زادهکابل کمان316
88835356

88834937
88327488www.kamancable.com

تولید، توزیع، صادرات و واردات انواع سیم و کابلعلیرضا کالهیکابل ابزار دقیق ابهر317
81930140

81930000
88762471

8193000088792471تولید لوازم جانبی کابل فشار قویمجید شمسکابل افزار نورین318

1688787117www.alborzcable.ir-88787111تولید سیم و کابل برقمسعود پاکدلکابل البرز319

نادر احمدیکابل سینا320
تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف و مسی و 

 و کابل غالف سربیPVCآلومینیومی با عایق 
22919550-5322919553www.sinacable.com

کابل صائب321
حسن قلمدانساز 

دمشقی
35570654www.saebcable.com-35570656041-041تولید انواع سیم و کابل

388734370www.parscapacitor.com-88734371تولید انواع خازنهای صنعتیداود برلواکاپاسیتور پارس322
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722050447www.altec-electric.com-22038385واردات و صادرات انواع کلیدپویان نصیریکارا ال تك پویا323

ابراهیم سعیدنیاکارخانجات کابلسازی ایران324
تولید انواع کابلهای برق فشار ضعیف، متوسط، 

قوی، انواع کابل های نوری و مخابراتی، ابزار دقیق

66282706-8

66939340

66939821

66282574www.irancable.com

امیر خسرو جمالیکاالی برق ایران325
تولید انواع کلیدهای گردان برق تابلوئی فشار 

ضعیف
66707010-1166705904

6.13.1222057629www.bargco.com-26200300اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقمسعود مهردادکامپیوتری برگ326

347633448www.ktf-co.com-34763158026-026تولید یراق آالت شبکه فشار ضعیفامیر ناصر رئیسیکاوش توسعه فکور327

انواع تابلوهای برق، اتوماسیونسوده حیدری نسبکرمان تابلو328
82163501

82163000
82163777www.kermantablo.com

888543471www.parspowerco.com-88543467پروژه های برقی، نیروگاهیفرید خان جانیکنترل قدرت پارس329

988801961www.ski.ir-88801958تولید کنتورهای برق و لوازم اندازه گیری دیگر سید علی عاملیکنتور سازی ایران330

شهزاد صالحیکوشش برق اصفهان331

 و پیش تنیده Hتولید انواع پایه های سیمانی 

، تولید یراق آالت شبکه های برق و پایه (گرد)

های فلزی، تولید و تعمیر ترانسهای توزیع

031-37882228

031-37882224
031-37882218www.kousheshco.com

989781845www.kumeshian.com-88921054طراحی و تولید دستگاههای الکترونیکیبهنام غیاث الدینکومشیان پارت پیشرفته332

حامد دریاباریکومین زاد یدک333
انرژی های خورشیدی، فروش و خدمات پس از 

فروش دیزل ژنراتور

42810

88860324-5
88860237www.kpcco.com

کیا صنعت پیشرو334
حبیب صالحی گمش 

آباد
6617042466170424www.kspishro.comکلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه برق

تولید تابلو برقمحسن محمدرضائیکیان ایساتیس پارس335
035-37273486

035-7273204
035-37273485www.kiyanisatis.com

10424836110www.kayson-ir.com-24836101پیمانکاری عمومیامیر کاظمیکیسون336

تولید کننده انواع کنتورهای دیجیتال برقبهرام موالکیمیا الکترونیك پارس337
88803985

88891901

88901773

0713-2270591
www.kimia-groupco.com

338
گروه بین المللی هفت شهر 

ایرانیان باستان پارت
پیمانکار برق  و ساختمان و تاسیساتحمیدرضا یاوری زاده

051-37638323

051-37612041
051-37638322

339
گروه تحقیقاتی و تولیدی 

کامپوزیت شیمی سازه
مصنوعات کامپوزیتیمحمدرضا دهقان پور

035-37266233

035-37269505
035-37269505www.shimisazeh.com
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گروه صنعتی الکترو پژواک آرین340
اشکناز اورعی 

میرزمانی

تولید کننده انواع ترانسفورماتور جریان و ولتاژ تا 

 و ترانسفورماتور تغذیه36kvسطح 
051-32400230051-32400231www.electropejvak.com

341
گروه صنعتی بهمن گسترش 

کیان
جهان تقوی فر

پیمانکار نصب و تعمیرات نیروگاهی، طراحی و 

، فروش قطعات DCSنصب سیستم های کنترل 

یدکی و تجهیزات نیروگاهی

88712016

88712010
88711975www.bgkco.com

342
گروه صنعتی تولیدی الکترو 

کاوه
تولید تجهیزات برقی صنعتیحمید محمدی

77686085

77610406
77614612www.electrokaveh.com

عباس علی آبادیگروه مپنا343
طراحی، مونتاژ و مدیریت تولید ماشین آالت و 

تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاه
81982000-122908597www.mapnagruop.com

محمد امینیگل نور344

تولید کننده انواع نورافکن، چراغ های فلورسنت 

واترپروف، تامین تجهیزات ضد انفجار، تولید 

 و سیستم های روشنائی و LEDمحصوالت 

نیروگاهی خورشیدی

031-32201157-58031-32203535www.norkarco.com

احمد عروجیگیل راد شمال345

ساخت انواع مفتول های مسی و آلومینیومی با 

آلیاژهای متفاوت و انواع هادی های الکتریکی مس 

و آلومینیوم

22039078-922037589www.gilrod.co

4447869544479049www.lavantablo.comطراح و سازنده تابلوهای برق و اتوماسیون صنعتیجواد قربانی پورالوان تابلو346

مراد ستاریلنان ماد صنعت و تجارت347
تولید انواع محصوالت برق صنعتی ولتاژ پایین و 

منابع روشنائی
88655765-988653352www.lenagroup.com

34533288www.lulebeton.com-3017-34533480-017تولید انواع قطعات پیش ساخته بتونیرضا رضاییلوله بتن گرگان348

PVCUتولید انواع لوله و اتصاالت محمدرضا خادمیلوله گستر خادمی349
56454520

56863474
56862880www.syp.ir

پیام ولیماد نیرو آریا350
تامین کننده قطعات ترانسفورماتورها و تجهیزات 

صنعت برق

88862805

88810969
88813398www.madnirou.co.ir

سید عطاءاهلل تقویمازند برج بشل351
تولید انواع برجهای انتقال نیرو و مخابرات و سینی 

کابل

011-42433658

011-42433756
011-42433756www.mazandborj.ir

32284884www.maziyar-s.com-35155011-011تولید انواع لوازم خطوط انتقال نیروی برقیوسف حیدری رادمازیار صنعت بابل352

ماشین انتقال قدرت353
احمد استاد هاشم 

مغنی
565435572www.ptm.co.ir-65437590طراحی و ساخت انواع ترانسفورماتور قدرت

علی فقیه سبزواریمانا نیرو354
 کیلو 20کلیدها و تجهیزات اتوماسیون خطوط 

ولت
22025915-1822014504www.mananiroo.ir

اتوماسیون صنعتی و نیروگاهیشهناز شهبازماهان رهاورد355
22222984

22262661
22262661www.mahanr.com

مدیریت و ممیزی انرژیمحسن میرصدریمبسان356
88629880-2

88058974-5
88058976www.mabsun.com

http://www.electropejvak.com/
http://www.bgkco.com/
http://www.electrokaveh.com/
http://www.mapnagruop.com/
http://www.norkarco.com/
http://www.gilrod.co/
http://www.lavantablo.com/
http://www.lenagroup.com/
http://www.lulebeton.com/
http://www.syp.ir/
http://www.madnirou.co.ir/
http://www.mazandborj.ir/
http://www.maziyar-s.com/
http://www.ptm.co.ir/
http://www.mananiroo.ir/
http://www.mahanr.com/
http://www.mabsun.com/


انرژی های تجدیدپذیرپویا پارسامبنا بادسان نیرو357
88733924

88742993
88512585

انرژی های تجدید پذیرمینا جوادیمبنا بهینه سازان تابان نیرو358
88733924

88742993
88512585

DGاحداث مولد مقیاس کوچك مهرداد ترابی زادهمبنا بهینه سازان تولید نیرو359
88733924

88742993
88512585

کاهش تلفات، انرژی های نو، مدیریت مصرفامیر انوریمبنا بهینه سازان نیرو360
88733924

88742993
88512585www.mbnco.ir

تجهیزات پستهای فشار قوی و حفاظت و کنترلمسعود سعادتیمبنا نیرو361
88733924

88742993
88512585www.mabnaniroo.com

صابر نباتیمدار اندیشه362
تولید تجهیزات حفاظتی و کنترلی، تامین 

تجهیزات

44231582

44231801
44231839www.ma.co.ir

363

مدیریت پروژه های انرژی 

تجدید پذیر مکسان پیشرو 

(مورکو)

منصور حاجی امینی
 مقیاس CHPانرژی تجدید پذیر و نیروگاه های 

کوچك
2204056922040569www.moreco.ir

364
مدیریت پروژه های صنعتی 

(مپصا)ابدال 
عبدالحسین شریفی

خدمات مهندسی و مدیریت طرح، بازرسی و 

ساخت تجهیزات

88333118

88335077
88024379www.mapsaeng.com

محمدفرید حنیفیمشاور روشنائی نورگستر365
خدمات مهندسی و مشاوره در پروژه های تولید، 

توزیع و انتقال نیرو
88615705-688042455www.noorgostar.com

8860140988601409مهندسی مشاوره صنعت برقپویا پارسامشاوران مبنا بهینه سازان نیرو366

367
مشاورین پوششهای صنعتی 

کسری
رامین ایمانی

کفپوش عایق برق، مالتهای تعمیراتی جهت رفع 

نشتی ترانسفورماتور
22630608-1022635491-4www.kasracompay.com

نادر سیفائیمشایع368
احداث شبکه های توزیع و فوق توزیع و پستهای 

فشار ضعیف و متوسط زمینی و هوائی
071-36461734-5071-36461733www.moshaye.com

احمد مسلمیمعیار توسعه نیرو369
پیمانکار پست، تولید پراکنده برق، تولید، توزیع و 

انتقال نیرو

44297560-62

44297548
44297549www.meyarniroo.ir

2206588722065873طراحی و تامین تجهیزات فشارقوی پستهاحمیدرضا عبدالهیمعیار فن کاال ایرانیان370

مقره سازی ایران371
مهدی کورنگی 

اصفهانی
تولید انواع مقره های فشار قوی و فشار ضعیف

77520485

77528642-3
77523311www.iraninsulator.com

بابك محضریمقره سازی صدف گستر زنجان372

تولید انواع مقره های سرامیکی فشار ضعیف، 

متوسط و قوی، تولید ترانس اندازه گیری جریان 

CT

024-32221771-2024-32221773www.zsginsulator.ir

محسن فرجاد رادمگ الکتریك373

تولید انواع ترانسفورماتورهای اندازه گیری و 

حفاظتی جریان و ولتاژ فشار ضعیف و فشار 

متوسط

88367504-5

88365595
88573097www.magelectricco.com
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ابراهیم منصور پورمگا توان سیستم خاورمیانه374
نیروگاهی، تولید برق متوسط مولدهای مقیاس 

کوچك

22091858

22131824
22376109megatavan.com

محمد هادی شاندیزمهام شرق375
طراحی، احداث، تعمیر، اجرا و خرید کاال و 

تجهیزات مربوط به امور انتقال
051-38425001051-38425002www.mahamshargh.com

1688703617www.nirougroup.com-88703615خدمات مهندسی پستهای فشار قویناصر صداقتمهتاب برق376

مهندسان مشاور بهراد377
احمدرضا صافی 

اصفهانی
تولید، توزیع و انتقال نیرو

031-32332766

031-32332577
031-32332485www.behrad-co.com

378
مهندسی تجهیزات برقی ایران 

(متبا)
فریبرز ثقفی

دکلهای خطوط انتقال، یراق آالت خطوط و 

پستهای انتقال

88985821

88951964

88964923

88985283www.ireee.com

379
مهندسی تعمیرات انتقال 

(متانیر)نیروی تهران
488083394www.metanir.com-88361900مهندسی تعمیرات انتقال نیرومجید پور جبار

380
مهندسی صنعت پژوهان برق 

(مصپا)پارس 

کوروش رستمی 

جلیلیان

طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پستها و 

خطوط فشار قوی و فیبر نوری

88730392

88736309
88735685www.maspaco.com

381
ابزار پیشرفته )مهندسی اپنا 

(نیرو امتداد
علی نقی شاکری

-باطری   - UPS- لوازم اندازه گیری و ابزار دقیق 

... شارژر و 
8810547088105471www.apna.ir

382
مهندسی الکترو نیرو تابان 

(الکترونت)کنترل 
تولید یراق آالت خودنگهدارمجید غنی زاده طباخ

026-34763228

34763218

34763228

34763152

026-34763157www.netcoiran.com

مهندسی برقسید وحید معتمدیمهندسی اندیشمند شمالغرب383
024-33455178

024-33455476
024-33451988www.andishmandco.ir

حمیدرضا میر شکاریمهندسی انرژی گستران نیمروز384
توزیع و تعمیرات و )اجرای پروژهای تولید، انتقال

(نگهداری و بهره برداری
054-33222026054-33222027

جواد حصاریمهندسی آردین صنعت پایدار385
طراحی و ساخت نمونه صنعتی و تولید 

سیستمهای الکتریکی

77955905

77956271
77917044www.ardinsanat.com

ابوالفضل زرگرانمهندسی آساشید نصب386

مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه 

اندازی سیستمهای برق، ابزاردقیق، اتوماسیون 

صنعتی، اسکادا و تاسیسات الکترومکانیك

88507612

88516871-2
88516873www.asashid.com

حسین قربانی پورمهندسی بارز کلید کرمان387
انواع سکسیونر، انواع کلیدهای دژنکتور فشار 

متوسط و قوی
034-33386411-14034-33386169www.barezkelid.com

388
مهندسی برق بامداد نیرو گستر 

پارس
38477794www.bnp-group.ir-38477794051-051مشاوره، خدمات مهندسیمهرداد حجت

(برق آراء)مهندسی برق تهران 389
سید حسین 

اسماعیلی زکی
خدمات در زمینه تجهیزات برقی و ساختمانی

88839808

88846079
88839624www.te-eng.com

946853780www.seraj-eng.com-46815398تابلو، ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی فشار قویعلی قیوم اصغریمهندسی برق قدرت سراج390
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391
مهندسی برق و انرژی الوان 

(گروه صنعتی الوان)آکام 
32475278www.lavancorp.com-14034-33386411-034سرمایه گذاری در زمینه صنعت برقعلی قربانی پور

مهندسی پارس نیرو کیش392
سیدجعفر 

سیدموسوی

طراحی، مشاوره، تعمیر و نگهداری، مدیریت و 

اجرای پروژه های صنعتی و تولید، انتقال و توزیع 

نیرو و پتروشیمی

82172275

82172154
88883868www.parsnirookish.com

ساخت تابلوهای برق و نصب و راه اندازیجواد اسمعیل لومهندسی پارسیان تابلو فجر393
56235395-8

33959570-2
56235398www.parsian-tablo.com

خرید، طراحی و نصب سیستم های قدرت و کنترلهمایون رشیدیمهندسی پارین کنترل394
44536059

44561905

44536059

44561905
www.parincontrol.com

، شارژر و باتریUPSتولید و تامین انواع سعید کنگرلومهندسی پرتوان هیرسا395
88940255

8894057
88807804www.hirsa-co.com

مجید همتی بروجنیمهندسی پردیسان رایانه سیستم396

تحقیق و مشاوره در زمینه های مهندسی 

کامپیوتر، الکترونیك و سیستم های پردازش 

سیگنال های صوتی و طراحی و اجرای پروژه های 

برق، اتوماسیون، ابزار دقیق، مانیتورینگ و سخت 

031-33377700

031-33377701-3
031-33377600www.pardisan-co.com

مهندسی پیشرو خراسان397
رضا اسماعیل پور 

قوچانی
36668151www.pishrokhorasan.com-9051-36652488-051تولید تابلوهای برق صنعتی و لوازم الکتریکی

398
مهندسی تجهیزات آب و انرژی 

پاسارگاد
علی محمد علیزاده

بهره برداری و نگهداری از سازه های آبی، سدها و 

شبکه های آبیاری

88702205

88108496
88108478www.pweee.ir

399
مهندسی تجهیزات برق بهین 

تجربه
ایرج صمدی بروجنی

تامین، طراحی و تولید تجهیزات اتوماسیون شبکه 

ها و پست های برق و یراق آالت توزیع
88614984-888050210www.bbtpower.com 

400
مهندسی توان پژوهان فناور 

پاسارگاد
بهزاد سیاه کاله

طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی شامل 

منابع تغذیه و مبدل های نیرو
76250114-12276250123www.tavanco.net

علی حسن سقاییمهندسی توان گستر دقیق401
تامین تجهیزات، طراحی، نصب، تست و راه اندازی 

پستهای فشار قوی برق

44436595

44436589

44436777

44436673www.tgd-co.com

3www.tavanmandco.ir-35653201-3031-35653201-031پیمانکار برق و ساختمان و تاسیساتسعید رئوفیمهندسی توانمند برق اصفهان402

403
مهندسی خدمات نیرو شایان 

شرق
محمد شامانی

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های 

خطوط و پستهای توزیع، فوق توزیع و انتقال نیرو

051-38480585

051-38480586
051-38482050www.shayansharq.ir

404
مهندسی درخشان برق اسپادانا 

(مدبا)
37736540-37736540031-031فعالیتهای اجرایی، بازرگانیتقی عمادی

688723797www.sazand-co.com-88723795و انواع تابلوی برق (دیزل ژنراتور)تولید مولد برقمصطفی درمهندسی سازند405

مهندسی صدر کنترل سینا406
امیرحسین کیمیایی 

اسدی

نیروگاههای اضطراری و دائم کار صنعتی و 

، انرژی های CCHP،CHPنیروگاهی با قابلیت 

تجدید پذیر و ممیزی انرژی

081-38311064081-38311064www.sadrcontrol.com

جهانگیر پیکرآرامهندسی صنایع برق آذر کلید407
تولید سکسیونر، دژنگتور و تابلوهای فشار متوسط 

کشوئی و کمپکت

88757691

88540208

88727150

88727148

88732158www.azarkelid.com
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988706788www.fahameh.com-88614256خدمات مهندسی صنعتی و مشاورهساسان مهرکیانمهندسی صنعتی فهامه408

409
مهندسی طرح و توسعه توان 

گستر
حمیدرضا قدیمی

تابلوسازی برق فشار ضعیف و متوسط، پیمانکار 

عمومی
66749561-266760013www.tavangostarco.com

410
مهندسی طرحهای برقی 

(مطبا)اصفهان 
صنایع برق، الکترونیك، کنترل و اتوماسیونحمید فاضل

031-36276717

031-36277124
031-36264833www.matbaco.com

حسین حق شناسمهندسی فرانیرو411
EPC پستهای فشار قوی و خطوط انتقال و برق 

رسانی به صنایع بزرگ

85526

85527000
88795792www.faraniroo.net

سعید مهذب ترابیمهندسی قدس نیرو412

ارائه خدمات مهندسی در زمینه های آب، برق، 

نفت و گاز و انجام پروژه های مربوطه بصورت 

EPCو MC

88407672

82404000

88407672

88411704

88437006
www.ghods-niroo.com

منصور امین پویامهندسی کاهنگان مهر413

سیستمهای ارتینگ ، حفاظت از صاعقه و 

جوشکاری احتراقی، تجهیزات پست، یراق آالت 

توزیع، تامین تجهیزات

88525081

88172767-72
88741046www.kahanganmehr.com

مهدی شهیدیمهندسی گرد آسیا414
تولید پودر رسانا و مواد کاهنده، اجرای سیستم 

ارتینگ

44495122-3

44481404

44495122-3

44481404
www.gordasia.com

288546099www.lvalborz.com-88546100مهندسی و تامین تجهیزات پستهای فشار قویعلیرضا دانشور آملیمهندسی لیان ویژن البرز415

416
مهندسی مشاور نیروی 

(منا)آذربایجان 

وحید عبدالحسینی 

مهین
خدمات مهندسی و مشاوره

041-34772860

041-34771507
041-34791135www.mona-conultants.com

417
مهندسی مشاوران

(مشیران) شیراز انرژی
عبدالرسول عظیمی

انجام مشاوره فنی و ارائه کلیه خدمات مهندسی و 

ساخت
071-36316126-7071-36303791www.moshiran.com

ساخت و تولید تجهیزات خاص فشار قویمهدی شکرریزمهندسی معراج طرح یاران418
22972376

22942271
22972376www.maeraj.ir

مهندسی نامداران صنعت انتقال419
محسن پوررفیع 

عربانی
626600384www.namdaranco.ir-26600385مهندسین مشاور شبکه های برق

اکبر طاقداریان اردکانمهندسی نصر نیروی یزد420

تامین، طرح، اجرا، نصب و راه اندازی پست های 

توزیع، فوق توزیع، ایستگاههای فشار قوی و 

قدرت، خطوط انتقال توزیع و فوق توزیع

035-38259850-2035-38241133www.nasrniroo.com

سیاوش نیکرازمهندسی نکو نیرو421

تامین تجهیزات فشار قوی و متوسط و ماشین 

آالت تولید ترانس و ژنراتور و غیره و انجام 

آزمایشات نوعی و نمونه در کانادا

22220061

22222234
22222233www.nekuniru.com

422
مهندسی نوین انتقال ایرانیان 

(مهنا)

حمیدرضا اشرفی 

ابیانه

طراحی و تولید کلمپ و یراق آالت پست و 

خطوط انتقال نیرو
56231590-156231549www.nei-co.com

داریوش زارعمهندسی نیکان نیرو صنعت423
طراحی، تامین تجهیزات و احداث پستهای فشار 

قوی و خطوط انتقال نیرو

011-33348564

011-33349921
011-33348564www.nikannirou.com

حیدر شوکتی پورثانیمهندسی هاتل424

تولید سازه های فلزی خطوط انتقال نیرو و 

پستهای فوق توزیع برق و سیستمهای نگهدارنده 

کابل

88405135

88448185
88407306www.huttell.com
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پیمانکاری در صنعت خطوط انتقال نیرووحید پیرمرادیمهندسی همراه افق تهران425
88610954

88610740
88610740www.hotco-ir.com

426
مهندسی و بازرگانی تجهیزات 

نیرو
فریدون بیگی

بازرسی تجهیزات صنعت آب، برق، نفت، گاز و 

پتروشیمی

88803999

88803334
88800512www.tajhizatniroo.com

427
مهندسی و بازرگانی شمس 

طوس
38416639www.shamstoosco.com-7051-38460994-051عرضه و توزیع کابلهای فشار قویسعید مافی نژاد

مهندسی و بازرگانی نیرو رامشیر428
جواد عرفانیان عظیم 

زاده خسروی

مهندسی و بازرگانی پروژه های نفت، گاز، 

پتروشیمی و نیرو و پروژه های مترو

88881830

88674635
88798421www.ramtec-ir.com

429
مهندسی و پژوهشی سازه و 

(سانیر)نیرو 
38938946-38938346051-051پیمانکار خطوط انتقال نیرومحسن نظری فر

430
مهندسی و خدماتی پیکار 

پرشین
788302918-88863446تعمیر و نگهداری، بهره برداری و نصب و راه اندازیمحسن حاتمی

431
مهندسی و ساخت برق و 

(مکو)کنترل مپنا 
36638020www.mapnaec.com-10026-36638001-026سیستم های کنترل و تحریك و راه انداز نیروگاهیمحمد حسین رفان

432
مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 

(پارس)
حمید مهتدی

تولیدی ـ طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی 

دوار و توربین بادی

026-36197712

026-36197000
026-36608606www.mapnagenerator.com

433
مهندسی و مشاور آبنوس انرژی 

پایدار
8854116588541164www.abnousep.comنفت، گاز، پتروشیمی، برق، انرژی های نوعلیرضا رئیسی

434

مهندسی، نصب و نگهداری 

کارخانجات صنایع پتروشیمی 

(رامپکو)

ایرج مسروری
 در زمینه نفت، EPCپیمانکار اجرای پروژه های 

گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

88207860

88191490
88193878www.rampcogroup.com

435
مهندسین رسانش انرژی نوین  

(رسان)
حسین میرزایی

طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق و پستهای 

کمپکت
4400253544002534www.rasan-eng.com

688829557www.omidsamehsolar.ir-88783445طراح و مجری سیستمهای انرژی خورشیدیکاوه خدامهمهندسین صنایع امید سامه436

مهندسی مشاورعلی اصغر امجدیمهندسین مشاور نیرو437
88722955

88715510
88724847www.moshaverniroo.com

32644267www.calluse.net-32645123031-031تولید آیفون تصویری و المپ کم مصرفاکبر منتظرینموج یکتا اسپادانا438

439
موسسه تحقیقات ترانسفورماتور 

ایران
روح اهلل حیدرزاده

ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه 

ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی آن
8860631188606312www.irantri.com

مولد نیرو میکا440
مجید اللهویردی 

پورخدایی

فروش و خدمات پس از فروش انواع مولدهای برق 

دیزلی و گازی

44901178

44901128
44905705www.mikapower.com

تولید دستگاههای الکترونیك صنعتیاحمد حقگومیکرو الکترونیك ایران441
88260022

88286282
88279805www.irmicro.com
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ناصر یزدآبادینامدار افروز442
تولید کننده یراق آالت خطوط فشارقوی برق و 

پست
88528957-6188528962www.namdarafroz.com

عباس پویا نوروزینامدار صنعت آذر آسا443

خرید، فروش، تهیه و توزیع انواع تجهیزات 

الکتریکی و انجام خدمات مهندسی و مشاوره در 

صنعت برق

7739477377394750www.namdar-sanat.com

ابوطالب نیازینصب نیرو444
اجرای عملیات ساختمانی، نصب نیروگاهها و 

خطوط انتقال نیرو و سایر تاسیسات صنعتی
96663100-188350164www.nasbniroo.com

445
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه 

های برق آبی خوزستان
3201048www.khpimc.com-32010260613-0613پروژه های نیروگاهی، پست، پروژه های آبرسانیمحسن رستگارنیا

ولی اله نعمتینکا نوین446

طراحی و تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و 

متوسط در انواع ثابت و کشوئی، تابلوهای بانك 

، سینی و نردبان کابل و PLCخازن، تابلوهای 

متعلقات و باسداکت

88757854-588206608www.nekanovin.ir

یوسف بورقینگین پروژه پاسارگاد447
تولیدکننده یراق آالت کابل خودنگهدار فشار 

ضعیف و متوسط

026-36601020

026-36619135
026-36601020www.nppasargad.com

44461119644611214www.nahankanz.comبازرگانیمحمدرضا شهریارینهان کنز448

مهندسی برقحمیدرضا برازشنوآوران آرمان پویا449
88610347-9

88211519-20
88610346www.noapco.com

حبیب صالحینوآوران برق آریا450
 36و20انواع تابلوهای برق و پستهای کمپکت 

20Kکیلوولت و قطع کننده های 
44481770-544430241www.nbaco.com

روزبه پورتقینوتابان عصر امگا451
اسکادا، اتوماسیون صنعتی، کنترل، مانیتورینگ و 

مخابرات

44281531

66536287
89779191www.notao.com

رسول صادقینوژان نیرو نوین ایرانیان452
انجام خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی پروژه 

ها در کلیه صنایع
031-32665702-5031-32665701www.nojanniru.com

ساخت قطعات فلزی انتقال برقمحمود دهقاننوژن مبنا453
88260427

88287048
88287047www.nojan.mabna.com

صادرات و واردات تجهیزات برقیوحیدشیگانینوین سپهر سانیار454
031-36294155

031-36294145
031-36294145www.sunnyar.com

مجید قمشلونوین طرح نیرو پارس455
ساخت و تولید انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و 

متوسط
56231750-156231752www.ntn-pars.com

نیرو افشان برق فارس456
مسعود صادق زاده 

جهرمی
36279037www.nirooafshan.com-3071-36280052-071طراحی و اجرای شبکه های توزیع انتقال نیرو

نیرو پارس یزد457
سهراب بهمردی 

کالنتری
37260086www.nirooparsco.com-37247657035-035سامانه های انرژی تجدید پذیر

حامد فاطمی نژادنیرو پدید سهند458
نیرورسانی، اجرا، نظارت و نگهداری و مشاوره 

پروژه های نصب و تجهیزات صنعتی
041-35549495041-35541103
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4-88703622انواع تابلوهای برق فشار متوسط و قویمسعود حاجیانینیرو تابلو459
88706304

88703618
www.nirougroup.com

20KV88102982-488705672www.nirootransfo.irترانسفورماتورهای  شهاب صالح فرنیرو ترانسفو460

محمدصالح سلیمانینیرو دانش اسپادانا461
طراحی، نصب، تست و راه اندازی پستهای فشار 

قوی

031-32730240

031-32731278-9
031-32730240www.nirudanesh.com

6156418862www.niroosazeh.com-56418856طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتیاحمد مومنینیرو سازه پرند462

سرمایه گذاری و بازرگانی مجتبی احمدینیرو سرمایه463
88746266

88530213
88759964www.niroosarmayeh.co

حمید مجیدینیرو صنعت سرچشمه464
صنایع، شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق، 

پروژه های عمومی

034-32530511

034-32531947
034-32533106www.sip-co.ir

علی محمد لطفعلیانینیرو فراز جنوبشرق465
طراحی، تامین تجهیزات، نصب، اجرا، راه اندازی و 

بهره برداری شبکه های انتقال نیرو
035-36287815-17035-36287818www.niroofaraz.com

1688703617www.nirougroup.com-88703615انواع کلیدهای اتوماتیكهمایون خرازینیرو کلید466

محمدرضا علی زادهنیرو هزار467
پروژه های پیمانکاری برق و تاسیسات مکانیکی، 

بازرگانی

034-32460106

034-32818991
034-32822576www.niroohezar.com

تولید انرژی الکتریکی و حرارتیمحمد زمانی فرنیروگاه شهرک صنعتی نورین468
81930000

81930170
88762471www.abharcable.com

38936306www.nicaco.com-38936305051-051خدمات مهندسی و پیمانکاری نیرو و اتوماسیونسعید سالمینیك اندیشان انرژی واثق شرق469

4438320444383207www.nivand.comمهندسی و بازرگانیعلیرضا مهذبینیوند انرژی پویا470

35411249-5051-35413003-051تولید سیم و کابلجواد کریمیانهادی گستر خراسان471

8870400688104418www.hamandnirou.comخدمات فنی مهندسی و بازرگانیمجید امیریهمند نیرو گسیل472

محمدرضا اسالمی(هفکو)همیـان فـن 473
انواع رله و تجهیزات اتوماسیون پست فشار 

متوسط و قوی
8858143188088973www.hamianfan.com

همیار صنعت رستاک474
رسول کاظم زاده 

اصفهانی
8801528088015264تولید تابلو برق

2288359522883594www.veesta.comاتوماسیون صنعتیحجت ترابی پاریزیویستا جهان475
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منصور رهبرییراق آوران پویا476
طراح و تولید کننده یراق آالت خطوط و پستهای 

انتقال و توزیع نیرو و انواع آشکارساز خطا

88822601

88822576
88834851www.yap-co.com

فرزاد عباسییارادان صنعت477
تولید قطعات صنعتی، سکسیونر، کانکتور، 

ملزومات تابلوهای برق
024-32221727024-32221728www.yaradanco.com

محمود دارایراق خودنگهدار شبکه478
یراق آالت خطوط و پستهای فوق توزیع و انتقال 

نیرو
56585697-956585697-9

احمد میرییراق سازان آرمان479
طراحی و تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو، 

OPGW,ADS S
22904821-222903260www.ysa-co.com

956585699-56585697 کیلو ولت33 و 20تولید کننده یراق خط سهیل دارایراق گستر شبکه480

علی محمودیانیراق نیروی شایان481
تولیدکننده انواع پیچ و مهره و یراق آالت خطوط 

انتقال و توزیع برق
6600552366049379www.yn-shayan.com

رضا مهری(یکتا بهان)یکتا بهینه توان482
مشاوره کیفیت توان و انرژی و فیلترهای 

هارمونیکی

66034724-5

66068635
66048952www.yektabehan.com

پرشیا فراز اکسین483
آرمین صادقی 

چیگانی
34445764www.pfo.ir-34445452061-061تامین تجهیزات صنعتی

8870341488554051تولید برق نیروگاه بیوگاز شیرازامیرحسین پژوهیگروه صنعتی نیرو سابین آریا484

مجید غالمینوین رای کنترل485
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم های 

برق، کنترل، اتوماسیون، مخابرات و انرژی های نو

88066039

88390407

88391421

88391421www.nrc-co.com

مصطفی اوجیمحور آزمای فارس486
طراحی و تولید رله های حفاظتی و سیستم های 

کنترل پست های برق
071-36341216071-36341218www.@fma-group.ir

احمدرضا  هزاوهصنعتی و تولیدی هزاوه اراک487
ساخت انواع اسپیرینگ ساپورت ، فنر شیرآالت 

اطمینان صنایع نفت و گاز
086-33553391-2086-33553393www.haco.ir

77953528www.t-s-zamin.com-77959032021-021تجهیزات ارتینگ و حفاظت از صاعقهناصر پارسایی سیرتتجهیزات سیستم زمین488

57428299-57425621031-031برق، مخابرات، تاسیسات، تجهیزات، ابنیهشهرام افشارینورآوران نیرو489

38679993www.etanir.com-5051-86799913-051طراحی، تامین تجهیزات، انجام عملیات اجراییهادی نوبختاتانیر490

سیستم ارتینگ و صاعقه گیر و حفاظت ثانویهمهدی فیض آبادیمهندسی تونیر491
88470256

88470834
88470834www.toonir.com

http://www.yap-co.com/
http://www.ysa-co.com/
http://www.yn-shayan.com/
http://www.yektabehan.com/
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 1416655441:   کدپستی4واحد- 19پالك - کوچه تبریز- خيابان طوس- ميدان فلسطين

info@ e s htadpars .c om

 info@ e s htadte c h.ir

 www.e s htadte c h.ir

88758108-9

88730443-4

 3واحد - 31پالك - کوچه حق طلب غربی- خيابان عالمه طباطبایی جنوبی- سعادت آباد

 6 و 4و  

 info@ irs -c o .c om

   www.irs -c o .c om

 (خيابان شهيد موسوی)گلستان پنجم - خيابان پاسداران

119واحد  –طبقه پنجم  – 194پالك - تقاطع خيابان اسالمی –

 www.behineh.ir

 info@ behineh.ir

2255140022554677رضا مهدیانبهينه پردازش سپهر پارس

3-88689712388689712 کاوه نظاميوند چگينیایرانيان رایان شرق

8

8899298888976214محمد ایزدی5
اشتادپارس 

(فناوری ارتباطات سياراشتادپارس)

88744233 7
بسامد

(کامپيوتر و ارتباطات پيشرفته بسامد)
محمدرضا بستاندوست

6

http://www.basamadco.com/


17واحد - 5طبقه - 144پالك - نبش عشوری- ميرزای زینالی غربی- سهروردی شمالی

11قطعه  – TQبلوك- 4ابتدای فاز  –شهرك صنعتی بزرگ : کارخانه شيراز

www.parseltek.com

m.tayafeh@ parseltek.com

info@ pars eltek.c om

401واحد  –ساختمان خوارزمی - کوچه سوم- خيابان سيدجمال الدین اسدآبادی- شيراز7171

3235759432358698www.parstara .com

32336757info@ pars tara .c om

11واحد - پالك یک شرقی- بن بست فاطمی- خيابان حبيب زادگان- تيموری –تهران 

www.hpds .ir

info@ hpds .ir

19پالك - کوچه حقانی- خ خردمند جنوبی- خ کریم خان زند88318532

WWW( خط 20 ) .P O R S O O E NG .C O M

85750info@ porsooeng .com

7پ - خيابان پایيزان- جنب اداره پست –بين فلکه اول و دوم صادقيه - ستارخانمهدی

www.nrdcسيد هاشمی .ir

elecom@ btn-ict.ir

www.c pol.ir

info@ cpol.ir

طبقه اول –واحد یک - 58پ - خ صحاف زاده- خيابان علی اکبری- خيابان مطهری

www.pienergy-co .com

info@ pienergy-co .com

11پالك - خيابان حکيمی- خيابان پاکستان- خيابان شهيد بهشتی

www.parmand.net

info@ parmand.net

شمال شرقی تقاطع خيابان دکتر شریعتی و بزرگراه شهيد همت- تهران

4طبقه - 8شماره - دشستان یکم- 
19479-13358: کدپستی

16315-885: صندوق پستی

www.c has hmandaz .c om

13

حسين یارمحمدی پارس التک انرژی9

12
پرسو الکترونيک رادمهر

(مهندسی پرسو الکترونيک رادمهر)
شراره پزشکی وحدتی

44223415

پارس تارا10

 76218397-8

88755447-9

76218399

88544980

11
پرسا 

(پردازش و ذخيره سازی سریع داده ی)
رضا افتخاری

16

یاسر موذن زادهچشم اندار ارتباط17

غالمرضا طهماسبی

6602916466029164

پژوهش و توسعه ناجی

88316631

44223417

588521305-88513274اسماعيل پویان نظر توان صنعت انرژی15

8873252588735525فرامرز رستگارتوسعه ارتباطات پرمند

آدرس دفتر مرکزی اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان شهرك علمی 

 106 واحد 1و تحقيقاتی اصفهان ساختمان فن آفرینی 
 89789874-03133932430 021آریان ستوده مهرپيشرو اندیشه پرداز سی پل14

2363023639

http://www.parseltek.com/
mailto:m.tayafeh@parseltek.com
http://www.parstara.com/
http://www.hpds.ir/
mailto:info@porsooeng.com
http://www.nrdc.ir/
mailto:elecom@btn-ict.ir
mailto:info@cpol.ir
http://www.pienergy-co.com/
mailto:info@pienergy-co.com
http://www.parmand.net/


2، واحد 2، طبقه 1841تهران، خيابان شریعتی، باالتر از پل رومی، پالك 

www.hamisystem .ir

info@ hamisysytem .ir

69پالك- ابتدای خيابان شهيدلواسانی غربی –خيابان فرمانيه

1936938194: کدپستی

www.argtelecom .com

info@ argtelecom .com

طبقه دوم- 281پالك - بعد از چهارراه ميرزای شيرازی- خيابان مطهری

www.kavoshcom .com

info@ kavoshcom .com

واحد یک-  1پ - کوچه هدیه- روبروی حسينيه ارشاد- دکتر شریعتی2285322722841502محمد

2222999022251327www.digiron.irطهماسبی آریا

tahmas bi@ dig itron.ir

55پالك - خيابان علی اکبری- خيابان مطهری

www.rahnamoon.ir

info@ rahnamoon.ir

31پالك - کوچه شهيد پيمانی- خيابان ميرعماد- خيابان شهيد بهشتی

www.rahyabtelecom .com

m .tajmiri@ rahyabte le c om .c om

30پالك  –کوچه اشرفی - باالتر از چهارراه قصر- شریعتی

www.fakour.net

info@ fakour.net

21واحد - 490ساختمان - بين فلسطين و بيست متری- خيابان زند- شيراز71-71-

3233611832330480www.s abaets .ir

3674426636744267info@ sabaets .ir

3پالك  –کوچه فرزام  –بعد از تقاطع زرتشت - خيابان فلسطين –ميدان فاطمی 4-8896957288969558

8896950288969862www.sanam-grp.com

88969504telecom@ sanam-grp.com

137واحد- مجتمع توليدی ارم -  1شهرك صنعتی - درخت سبز –جزیره کيش 7676فریبرز

پردیس شمالی دانشگاه تهران- بين خ پانزدهم و شانزدهم- خيابان کارگر شمالی –تهران 93119111(021) 93119111نژاد دادگر

43612000-21www.ava .ir

43612412info@ ava .ir

حبيب اله حقيقت

88740890

42694072محمد تاج ميریرهياب فن آوا23

88531534-4088531533

25

آیدین عدالترهنمون فناوری اطالعات

26
صنام

(صنعتی و بازرگانی صنام)
احمدی

صنایع ارتباطی آوا

سبا اتصاالت امواج سپيدان

دیجيترون

22

18

88752260

21402245302140224531نيما روایی

22838917

21

مهرداد ميراسماعيلیخدمات مخابراتی ارگ جدید19

خدمات  مخابراتی کاووش کام آسيا 

(تحفقيقات خدمات  مخابراتی کاووش کام آسيا)
688553437-88721643علی فتوت احمدی 20

حامی سيستم شریف

محمد حسن سيدشاکریسامانه هوشمند فکور24

27

42872000

89340

http://www.hamisystem.ir/
mailto:info@hamisysytem.ir
http://www.argtelecom.com/
mailto:info@argtelecom.com
http://www.kavoshcom.com/
mailto:info@kavoshcom.com
http://www.digiron.ir/
http://www.rahnamoon.ir/
http://www.rahyabtelecom.com/
http://www.fakour.net/
mailto:info@sabaets.ir
http://www.sanam-grp.com/
mailto:telecom@sanam-grp.com
mailto:info@ava.ir


ضلع جنوبی بيمارستان تهران - باالتر از خ مطهری- خ قائم مقام فراهانی: دفتر مرکزی دفتر مرکزیدفتر مرکزی

داخل - بعد از شهرك صنعتی بهارستان – اتوبان تهران ، قزوین 50کيلومتر :کارخانه 8383688102600

@infoکارخانهکارخانه porsoo .ir

-26-26

4-3476500134765009

276خ دماوند ـ تقاطع رسالت ـ پالك -تهران 77969613ـ779696004همایون

www.payaco( خط 50)جاویدنيا .com

73037info@ payac o .c om

(خط ویژه  )

4شماره - نبش کوچه هشتم-  خيابان برزیل - ميدان ونک8877121588778055

2-8877355188786965www.zaeim.com

8879724488782102info@ zaeim .c o .ir

88792102

22554600-922552027

2382200122827541

مدیرعامل

1پالك - بن بست آرزو-                  بلوار آرمانی –قبل از تقاطع برزیل - خيابان توانير

www.tahac orp.ir

8واحد- 22پالك - کوچه آناهيتا- (جردن)بلوار آفریقا- تهران21-21-عصر آمار و  فناوری اطالعات

مجتمع صنایع مخابراتی فایبرنت- 16نبش آذر  – آذر 5خيابان - گرگان8820150888209367(پارس فایبرنت )

کارخانه توليدی صنایع فایبرنت- 3فاز - شهرك صنعتی آق قال: کارخانه17-17-

9-3232982232329828www.parsfibernet.ir

www.fibernet.ir

طبقه اول- 33پالك - خيابان وزیری پور- ميدان مادر- بلوارميرداماد

www.fatechelectronic .com

info@ fate c he le c tronic .c om

7625

428140828www.farancorp.net

h.adibi@ farancorp.net

88782660

76250818

صنایع ارتباطی پایا29

رحيم یزدانیصنایع پرسو الکترونيک 28

فاران 

(صنایع الکترونيک فاران)
حميدرضا ادیبی

26407969

سيد مقداد شریعت زادهطنين ارتباطات هوشمند طاها32

26408014

رضا صالحیصنایع الکترونيک زعيم30

88782519

مجيد حشمتی33

مرضيه فرقانیفاتک الکترونيک34

آزاد راه تهران پردیس   -اتوبان شهيد بابایی : دفتر مرکزی

ساختمان فاران – 20خيابان نوآوری  –پارك فناوری پردیس - 
35

روبروی هواشناسی- ميدان نوبنياد ـ خ شهيد لنگریعليرضا رفيعیصنایع مخابرات صاایران31

mailto:info@porsoo.ir
http://www.payaco.com/
http://www.zaeim.com/
http://www.fatechelectronic.com/
http://www.farancorp.net/
mailto:h.adibi@farancorp.net


64پالك -  غربی32خ - خ عالمه طباطبایی جنوبی –سعادت آباد 

www.aoct.ir

ali.alavian@ aoct.ir

طبقه اول - 6پالك - کوچه اشراقی- خ شریعتی نرسيده به پل سيد خندان 

www.farariz .ir

info@ farariz .com

 10، واحد 87تهران، خ گاندی جنوبی ،پالك 

www.ariyanertebat.com/ 

 info@ariyanertebat.com

www.farsnet.co

info@ farsnet.com

15پالك -خ وليعصر ـ سيدجمال الدین اسدآبادی ـ کوچه دوم

www.karatelephone .ir

sales@ karatelephone .ir 

2طبقه - 49پالك - خيابان حق طلب غربی- سعادت آباد99-88565690

1017www.sgccir.comداخلی

info@ s g c c ir.c om

مقابل پارك شریعتی –خ شریعتی : دفتر تهران

1661716616:کدپستی

کيلومتر دوم بلوار مدرس –شيراز : دفتر مرکزی و کارخانه

7154815854: کدپستی

www.itmc .ir

info@ itmc .ir

1919814913: کدپستی- 217پالك - تقاطع مدرس- (ظفر)خ وحيد دستگردی8603156522222953

2222085786031573www.comkarsystem .com

c omkar@ c omkars ys te m .c om

21پالك - کوچه ماگنوليا- نرسيده به خ مطهری- خ قائم مقام فراهانی

www.kermantablo .com

E mail:info@ kermantablo .com

36
فـانـا 

(فناوری ارتباطات نوری امين)
8869950088690190سيدعلی علویان

43
کامکار سيستم

(ارتباطی کام کار سيستم)
محمدحسين دانش

 88875226 89770981مهران اسفندیاری38

40

22844057

71-37268094

88984333

 22845092-3

 71-37262609

71-37268091

42

محمد کبيری اصفهانیکرمان تابلو44

3788519092

4426730144241932

30 -88984321

88565690-99کارخانجات توليدی شهيد قندی41

بهرام طهماسبی
فراریزارتباط

(مهندسی فراریزارتباط)

(فارس )فن آوران رستاك سيستم  ميثم مقدم39

علی رحيم زاده رادکارا تلفن

سيدجالل الدین 

رضوانی نژاد

( خط 10 )  88518081

فن آوری آرین ارتباط کاسپين

عبدالرضا رضوانی( ITMC)کارخانجات  مخابراتی ایران 

8216300082163777

http://www.aoct.ir/
mailto:ali.alavian@aoct.ir
http://www.ariyanertebat.com/
mailto:info@ariyanertebat.com
http://www.farsnet.co/
mailto:info@farsnet.com
http://www.karatelephone-ir.com/
http://www.sgccir.com/
http://www.itmc.ir/
mailto:info@itmc.ir
http://www.comkarsystem.com/
http://www.kermantablo.com/


برج - 15پالك - نبش کوچه بيدکی- روبروی باغ فيض- بزرگراه اشرفی اصفهانی –تهران 44229255

44229277WWW .KANTE LE C O M .C O M

IN F O @ KA N TE LE C O M .C O M

18پالك- کوچه چهارم - بلوار ميردامادـ خ بهروز- تهران: دفترمرکزی:دفتر مرکزی:دفتر مرکزی

جنب نمایندگی ایران خودرو- بلوار کياتل-شرق کانال فردیس-جاده مالرد-کرج: کارخانه2391000-02123912314-021

www.kiatelco:کارخانه( خط 60) .com

@026info-36570166:کارخانه   kiatelco .com

36190371-026

( خط100)

14316-85383: کدپستی- 15پ - کوچه دوم- خ سيدجمال الدین اسدآبادی

www.gkkt.ir

info@ gkkt.ir

- جنب بن بست الهيه- خيابان خيابان شيخ صدوق شمالی- اصفهان

www.golnoor.com

info@ g olnoor.c om

145پالك - 14خيابان نوآوری  –پارك فناوری پردیس -  جاده دماوند 20کيلومتر - تهران

www.guyanafzar.com

guyanafzar@ yahoo .com

1513737511: کدپستی- 7پالك -  خيابان هفتم وزار- خيابان خالد اسالمبولی- تهران

www.mammutteleca .com

info .m@ mammutg roup.c om

7717733838:       کدپستی312پالك-بلوار طالقانی- رفسنجان:دفترمرکزی34-34-

20خ کوه نور ـ نبش خيابان هفتم ـ شماره - خ مطهری:دفترتهران4-3425600134262015

15876-84811: کد پستی21-21-

8851516788737103www.rafsanjan-ic .com

88529384www.ric-co .ir

info@ rafsanjan-ic .com

IN F O @ ric -c o .ir

مهدی دونلو

تعاونی اسالمی 

مجتمع صنعتی رفسنجان
51

علی بهراد رضاییمهندسی گویان افزار49

هوشنگ کشوری اصل

ماموت تلکا50

کياتل46

حسين بهرام پور

45

88984345-988984345-9

محمد امينیگلنور48

امين فتحیگسترش خدمات کارا تلفن47

31-36626565

   88103656   8810363888102786

7625080576250804

42693978محمود علينیکنکاش ارتباط آسيا

31-36629499

http://www.kantelecom.com/
http://www.gkkt.ir/
mailto:sales.gostaresh@karatelephone.ir
http://www.golnoor.com/
http://www.mammutteleca.com/
http://www.ric-co.ir/
mailto:info@rafsanjan-ic.com


واحد یک- 4پالك - خيابان کوهنور- خيابان مطهری- تهران

www.fwutech.com

info@ fwutec h.c om

12پالك - خيابان عطافر- باالتر از ميدان ونک- ميدان وليعصر- تهران81961

www.monencogroup.com( خط90)

81966072info@ monenc og roup.c om

7واحد  – 5پالک - خیابان مریم- جردن9101500591015005
92پالک - 2ارم - 46خیابان سناباد  –مشهد 51310415131041

www.nasimtelecom.com

info@nasimtelecom.com
31پالك - کوچه شهيد محبی- خيابان شریعتی- سيدخندان

info@ sinacomsys .com

www.sinacomsys .ir

کدپستی -22پالك  –نبش کوچه شيخ مرادی  –خ ستارخان ـ خ حبيب اله 66511441

66511619info@ nbgme .net

66511466

شهرك صنعتی توس ـ بلوار اندیشه ـ: مشهد51-51

218خ چهارم ـ شماره  3541411135413614

91775-1763: صندوق پستی( خط50)

www.nianelectronic .com

info@ nianelectronic .com

9واحد- 32خيابان سی و پنجم، پالك  –خيابان سيد جمال الدین اسد آبادی - تهران

www.niroofaran.com

info@ niroofaran.com

اميرحسين اصالنینوربهينه گسترخاورميانه56

موج آینده فرافن52

سجاد صبرینسيم ارتباط آینده54

8876525888765258

محمد علی چمنيان

محسن تابنده فرنيروفران58

4129700088171968رضا علی بلندی

8848230188482303

88771206عليرضا شيرانیموننکو ایران53

66502310

نيان الکترونيک57

55
نوآوری  ارتباطات سينا 

(سامانه نوآوری ارتباطات سينا)
لطف اهلل بيگی

http://www.fwutech.com/
http://www.monencogroup.com/
http://www.nasimtelecom/
mailto:info@sinacomsys.com
http://www.sinacomsys.ir/
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 فهرست دفاتر مشاوره فنی طرح طبقه بندی مشاغل

 همراه نمابر تلفن نام مسؤول دفتر نام دفتر ردیف

 9121309344 - 88093781 عبدالعلی صرافت آئین مدار 1

 9123115201 44235204 44212041 محمدحسین نجاتیان آباد 2

 9122507921 44803780 44803780 علی آریایی آریایی 3

 9122024992 - 44089162 فریده آصفی آصفی 4

 9121796402 66514351 66514351 شکور ابراهیمی ابراهیمی 5

 9121782661 44803780 22285638 محمدرضا ابراهیمی مهر ابراهیمی مهر 6

 9124144018 56173237-021 56173237-021 علی احتمالی النجق احتمالی 7

 9121325547 44238425 44227046 غالمرضا خانلرخانی ارزیاب 8

 - 22707928 22732115 مصطفی ارفعی ارفعی 9

 9153152408 6077626 5116041955 محمد اسکندرنیا اسکندرنیا 10

 9155152947 8799348-0511 8780811-0511 سیروس اسکندری اسکندری 11

 9121508667 - 88794079 حسین اصغریان اصغریان 12

 9155181407 21221306239 5117678938 علی افشین افشین 13

 9126035880 - 88695571 محمدجواد الهیان الهیان 14

 9149469726 3367896-0441 3374268-0441 محمدحسین امامی امامی 15

 - - 8000898 محمد جواد اسدی نیک پویا 16

 9121767347 - 44439381 فرزاد امامی نژاد امامی نژاد 17

 9368386145 263411437 263411437 پورداودحسین  امین 18

 9123438323 88577765 88084853 کامبیز خلعتبری اندیشمند 19

 9123211003 66943173 66941376 رضا ایزدنیا ایزدنیا 20

ایمن پویای  21
 تالش

 9124793814 44426283 44426283 صالح قاسمی
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 9124871519 2203929-0261 2221325-0261 سید محمدرضا حسینی بارض 22

 9121594187 4260611-0262 4260611-0262 گیتی بحری اصفهانی بحرآزاد 23

 88370148 کامران بدیعی بدیعی 24
88590891 

88363519 9121885122 

 9121019638 88408463 88436411 نصرت اله برفر برفر 25

 9133135771 7814141-0311 7752373-0311 صفی اله براتی برنا 26

 9123247349 - 22674852 مجید احمدی بصیر بصیر 27

 9144018275 - 4114414125 هوشنگ بنیادی بنیاد کار 28

  55381365 15-55391014 حسین قاضی اسدی بهبودروش ها 29

 9143456700 2230088 2240247-0441 علیار بهترین بهترین 30

 9121862892 44647049 44647049 هوشنگ تقوی نمین بهره وران 31

 9125708074 88721227 22438135 عبداله طاهری بهسازان 32

 9151158533 3-37653971-051 3-37653971-051 احمد اثنی عشری بهسو صنعت 33

   021-88531196-7 021-88531196-8 9153143361 

 9121902661 88254854 88265685 حمید مریدپور مرید پور 34

 88254854 آریا امامیان امامیان 35
88264090 

88264090 9121207783 

 9121024934 44643033 44643033 منوچهر پارسی نژاد پارسی نژاد 36

 9122633645 32777005-026 32777005-026 عبدالمجید وحیدی پویان 38

 9121016406   ابوالقاسم کرم بیگی پیام 39

  9111283504   سید رسول پیروان پیروان 40
9119608711 
9121073557 
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 9378794739  22445508 پرویز وصلی پیشروان 41

 9151140577 6629778 5116629778 محمود رشیدی محمودی تدبیرشغل 42

توسعه مدیریت  43
 ایران

 4416390-0261 محمد صادق ثمرانی
0261-4416390 

0261-4416390 9354416390 

 9131405041 2754802-0341 2724733-0341 غالمعباس جامعی جامعی 44

 9122057900  88747457 معصومه جدیدی جدیدی 45

 9125037436  6113336027 سیدمنوچهر سیدجاللی جاللی 46

 9121863844 44658188 44658188 هوشنگ جناب جناب 47

 9149469726 4412230141 4412230141 یداله جوانمرد جوانمرد 48

 9143413859  4412249026 حبّیبهمن  حبّی 49

 9127171092  66925987 فروغ حریریان حریریان 50

 9121960626 66912313 66912313 فاطمه حسن زاده حسن زاده 51

 9125435886  22215225 سیدمحمدحسینی حسینی 52

 9143121378 3820631-0414 3820631-0414 علی اکبر حیدری شللو حیدری 53

 9122021857  44641263 الهه خاموشی خاموشی 54

 -خونساری  55
 ابهری

 9127902004 22297974 22297974 فاطمه ابهری جعفرآبادی

 9133180419  3116267211 پرویز دارویی حبیب آبادی داروئی 56

 9123723250  88072137 بهرام داروگر داروگر 57

 9124501004  88012009 محمدحسن حاجیلو راهکار مدیریت 58

  44091822 44070711 قاسم رحمتی گواری رحمتی 59

 9123618011  2612518285 علی روحانی روحانی 60

 9122001113 22888103 4-022888100 یوسف رونق رونق 61

 9122762659  44716335 حمیدرضا حسینی رهنمود 62
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 9121565136 22298077 77418273 ابوالقاسم زارعی زارعی 63

 9123208606 22219406 22219406 احمد زمان زاده زمان زاده 64

 9121486079 22226898 22226898 کامبیز زمانیان زمانیان 65

 9193197901  22400912 کاوه زندنیا زندنیا 66

سازمان مدیریت  67
 صنعتی

 9124163380 22043001 22024474 داریوش حسین پور

 9124242835  22059625 سیدمهرداد هاشمی سایه 68

 9123712716 88696344 88696343 نصراله سرمدی سرمدی 69

 9121308981 22426943 22413583 احمد قدس سینا 70

 9123608062 2614324653 2614324653 قلی شادبخش علیشاه شادبخش 71

 9127082400  22174377 حمید محمدعلی زاده شبستری 72

شجاع الدین  73
 حسامی

 9127497847 2516766963 251660339 شجاع الدین حسامی

 9143135679  4797144 قادر شفق شفق 74

 9123230200 22715901 22715901 علی صادقی صادقی 75

 9123196975  44118595 ابراهیم صادقیان صادقیان 76

 9121007234  22283958 محمد صدارتی صدارتی 77

صنعت و  78
 مدیریت ایران

  88308660 88833126 بهبهانی جالل

 9121119260 88766292 88768467 سید عباس طباطبائی طباطبائی 79

طراحان خلیج  80
 فارس

 9177616561  7614355421 رضا هاشمی

طرح اندیشان  81
 پیشرو

 9123752897  44459538 کاوه طاهری تفرشی

 9123457884  22279059 علی اکبر خلیلی طرح نو 82

 9361050892 88276654 88289734 فاطمه شریعت محرری و پژوهش طرح 83

 9144419824  3371206 عسگر دژکام عسگر دژکام 84
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 9126300526 66943519 22212176 علی عطائی آشتیانی عطائی 85

 9144146181 3378628-0411 4429958-0411 عبدالرضا عالیی عالیی 86

 9121209817 88753769 88753769 علی فاضلی تهرانی فاضلی تهرانی 87

 9122970604   پروانه فدائی فدائی 88

 9121016011 88022110 88022110 محمد کاظم حیدری فرآیند 89

 9122652377 22710676 66554009 مهدی حقیقی فراروش 90

 9121868861 77616982 77616879 رضا فرزدنیا فرزدنیا 91

فریدون مشرف  92
 و همکاران

 9121571829 66957651 66401670 فریدون مشرف

 9123004190 88091025 88096154 مینا فضل اللهی فضل اللهی 93

 9121864615 88096765 88096765 سید جلیل قرشی قرشی 94

 9173413476  7424221486 سیدایرج قوامی قوامی 95

  22229483 22229483 هوشنگ آریا کارورز 96

و   کشمیری 97
 همکاران

  77935852 77935791 منصوره کشمیری

 9121767379 22696591 22696590 محسن کمیلیان کمیلیان 98

 9123311834  2313352875 سیدعسکری کیا کیا 99

 9121031746 22307495 22307495 حمید رفعتی کیفیت ایران 100

 9121366822 88005533 88004959 مهرداد خمامی زاده کیمیا 101

 9121017899 44058142 44089257 اسماعیل کمالی نکو کیوان 102

گروه  103
کارشناسان طبقه 

 بندی مشاغل

 9121250589 66403405 66403405 محمد مهدی خزاعی

گروه مشاوران  104
 مدیریت کار

 9121308204 88697166 88697166 گشواد منشی زاده

گسترش مدیریت  105
 ایران

 9123218780 44241011 44241011 کرمانیعلی اکبر توکلی 

  22411975 22401550 فرهاد آزاد گالنه 106
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 9183611080  2770427-0861 احمد گودرزی گودرزی 107

 9113567756 1525367365 1525362556 سیدمرتضی حسینی رستمی مازند 108

مالک و  109
 همکاران

  22057500 22055745 فرهاد مالک

محمدرضا  110
 بهرامی

   8612228164 محمدرضا بهرامی

محمدصادق  111
 یزدان پناه

 9123342057  44801285 محمدصادق یزدان پناه

 9121099354  22756596 میرمحمود حسینی مطلق محمود 112

 9121778395  88967231 احد مسلمی مدبران 113

 9123252644 22056212 22013537 محمد حسن آقایی مدیرپویا 114

مدیریت صنایع  115
 ایران

 9121120358 66592358 66430572 علی نورالهی

 9121038077 88848889 88830946 محمدمهدی مشیری مشیری 116

اسد پور  117
)مدیریت فرانگر 

 سابق(

 9131138795 6697104-0311 6697104-0311 امین ا... اسدپور

 9121900195 2822225443 2822223344 ناصر اتابکی مدیریت نوین 118

مدیریت همگام  119
 نوآوران زمان

 9121002211  88805991 عباس رضایی ملک

  77884362 77727480 مرتضی رجبی مرتضی رجبی 120

   443199351 ناصر مستوفی مستوفی 121

 9163027696 6132926068 6114438940 مسعودحاجی چهارلنگی مسعود 122

مشاوران  123
 ایرانمدیریت 

 9121268458 66412817 66403382 منوچهر هاتفی

مشاورین  124
مدیریت منابع 

 انسانی

 9127951607 22043001 77714338 محمد اسعد کمالی

 9123438323 88857765 88084853 فریده صحت پور مشیران 125

 9122144315  44202664 شهین مصلی مصلی 126
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 9125073264 88367602 88367602 محمد تقی معینی معین 127

 9123036431   مرتضی برادران مقیمی مقیمی 128

موسسه بین  129
المللی مدیریت 

 نوآور

 9121252996 22037052 88090701 ناصر میرسپاسی

 9123343384 88887591 8887591 پروانه نخعی نخعی 131

 9163126907 - 6114435818 محمد کاظم بوستان افروز نصر 132

 9127350081 88782892 88009210 اسماعیل عزیززاده نصرت 133

 9122481731 - 22202179 حسین نصرتی نصرتی 134

 9121135672 55381365 88090807 جالل فتوحی نظم آوران 135

 9121166218 88023514 88023235 مسعود مردان نظم ایران 136

 09173168896 2318704 3319608 محمد جعفر حسن پور حقیقی نوآوران 137

 9121465671 88698674 88698674 ابوطالب نوابی نوابی 138

 9370884787 - 88695605 حسین نیاکی شرق نیاکان 139

 9121064321 44640318 44640318 باقر نیک زاد نیک زاد 140

 9121332096 22065830 22065830 یعقوب ساسانی نیا نیما 141

 9121060185 22133091 22124893 والیبهمن جاللی  والی 142

 9151131994 7641781-0511 7623354-0511 مسعود وجدانی وجدانی 143

 9188365670 - 7290490-0816 غالمرضا ورشوی ورشوی 144

 9121493972 22233257 88958748 محمد وفا وفا 145

 9121399352 22867708 22867708 فاطمه وکیلی وکیلی 146

 9123804036 - 88704367 مرضیه هاشمی احمدی هاشمی 147

 9121200062 22037419 22037419 حمیدرضا هزارخانی هزارخانی 148

 9122053550 44669234 44645897 حسن تقی زاده تبریزی همکاران 149
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 9123024423 - 66403405 افسانه توکلی یاس 150

 9121573504 - 66872660 اسماعیل یوسفی مریدانی یوسفی 151

 -خونساری 152
 ابهری

 9352244038 22297974 22297974 علی اصغر خونساری

صنعت ومدیریت  153
 ایران

 - 88308660 88842271 کیوان امامی

صنعت ومدیریت  154
 ایران

 - 88308660 88833126 فرامرز عدل

 9126464098 88276654 88276654 محمدحسین شیخها طرح وپژوهش 155

 09133457947 - - سید جواد منصوری پویا صنعت 157

 09123320648 - - محمد حسین محمد حسینی محمد حسینی 158

 32306647-071 عنایت ا... روشن شیان 159
071-32300961 

- 09173115383 

 09131412511 - 03432613535 محمدجواد محدث محدث 160

 09123273985 - 05433443791 محمد عرب کتگان عرب 161

 9183304484 - 2632560695 فریبرز برندک برندک 162

 





نشانیشماره هاي تماساکانت هاایمیلحیطه فعالیتسایتشرکتش

خدمات برق ساختمان، برقکاري **مشاوره رایگان**1

کلیه خدمات برق ساختمانی، اداري، صنعتی، نورپردازي، سرویس کولر
سیم کشی، رفع اتصالی، برق، تلفن، لوستر

مشاوره رایگان در محل
داراي 37 تکنسین فعال و با تجربه در این تخصص

49298 
 09129306300

:hhhhhشرکت مهندسی تحقیقاتی شاخص صنعت تام2 / /h h h . hhh hhhhhhh. hhh hhhhhدر چهار گرایش برق، الکترونیک، فناوري اطالعات و تاسیسات حرارتی و برودتی / hhh hhhhh. hhh
h hhh hhhhh
(کانال تلگرام)

7797 65 27
7797 65 48
7797 68 96

(فکس)83 69 7797

ایستگاه ابوریحان , برج  تهران , خیابان دماوند , 
دماوند , طبقه 7, واحد 66

:hhhhآ.فرخ نیا3 / /hhhhhhhhhhh . hhhhhh. hhh /

پیمانکار برق ساختمان (مجري و مشاور برق)
مجري و مشاور برق پروژه هاي ساختمانی اعم از مسکونی، اداري و تجاري

اجراي برق صنعتی، هوشمند سازي ساختمان، طراحی و اجراي سیستمهاي دوربین مدار بسته، 
اعالم حریق

پسیو و اکتیو) طراحی و اجراي سیستمهاي شبکه (

(فرخ نیا)0937-7774031

:hhhhگروه مهندسین مشارو برق آسمان4 / /hhhh hhhhh. hhh /
مهندسین مجرب و نظارت سازمان نظام مهندسی جهت انجام کلیه پروژه هاي تاسیسات برقی ، 

hhhhhسیستم هاي حفاظتی ، روشنایی و نورپردازي ، هوشمند سازي ساختمان ها h hhh hhh hh. hhh   

   (031)  34527887
       09136297363
       09132674643

میدان برازنده – مجتمع تجاري  اصفهان – 
برازنده

:hhhhشرکت مهندسین مشاور نیرو5 / /h h h . h hhhhhhhhhhhh. hhh /

مشاور مطرح در صنعت برق کشور
ارائه دهنده کلیه خدمات طراحی، مهندسی و مشاوره اي در زمینه احداث و توسعه نیروگاه هاي 

بخاري، گازي و سیکل ترکیبی، بادي و خورشیدي، تولید پراکنده، پست ها و خطوط انتقال نیرو، 
شبکه هاي توزیع نیروي برق، اتوماسیون، انرژي هاي تجدید پذیر، بهره وري انرژي، ساختمان و 

همچنین صنایع ریلی و مترو و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مدیریت پروژه

hhhhh h hhhhhhhhhhhh. hhh
h h hh1370
کانال تلگرام

021-88722953-6
تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا(نبش خیابان 021-88723966

25)، پالك 9

:hhhhhمدیریت انرژي ساختمان6 / /hhhhhhhh-hhhhhh-hhhhhh. hhh /

ارائه خدمات مشاوره:
طراحی سیستم برق ساختمان

طراحی سیستم هاي جریان ضعیف در ساختمان
طراحی سیستم هاي مدیریت انرژي در ساختمان

ساختمان هوشمند
طراحی نورپردازي داخلی و خارجی

طراحی تاسیسات مکانیکی

h.hhhhhhhhhhhh hh hhh.hhh
h hhhh.hhhhhhh hh hh hhh.hhh

09122864610
09120228267

7
گروه مهندسی برق محمد

:hhhh(محمد نافع) / /h h h . hhhhhhh hhhh h hh. hhh /

ارائه نقشه واجراي پروژه هاي برق ساختمانی مشاوره - 
ارائه نقشه و اجراي پروژه هاي برق  ارائه نقشه و اجراي پروژه هاي برق صنعتی|مشاوره -  مشاوره - 

هوشمند سازي برق منازل|نصب  مشاوره و محاسبه نورپردازي توسط کامپیوتر| تجاري و اداري|
نورپردازي ساختمان - اداري - تجاري|نصب و راه  دزدگیر در منازل و اماکن تجاري و اداري|

مونتاژ و نصب انواع تابلو برق مدار فرمان  مونتاژ و نصب انواع تابلو برق صنعتی| اندازي اعالم حریق|
نصب انواع آیفون  نصب و راه اندازي دوربین مدار بسته| مونتاژ و نصب تابلو برق کنتور| و قدرت|

تصویري|PLC نصب و راه اندازي مدارات|UPS نصب و راه اندازي برق اضطراري|عیب یابی و رفع 
انجام هر نوع بازسازي سیستم هاي برق  اداري و صنعتی| عیب سیستمهاي برق منازل - تجاري - 

چراغ هاي تزئینی و  نصب انواع لوستر -  نصب انواع چراغ هاي روشنایی توکار و روکار| و تلفن|
اجراي درب هاي اتوماتیک کابل کشی تلفن و رفع اتصالی| دیواري|

h h h h h h h h h h h h h h h h h h hh. h h h

h
22636793

(فکس) 22636790
(همراه 1) 09127932855
(همراه 2) 09376365867

خیابان شریعتی - پل صدر - خیابان ستار 
کوچه علی انجیل پالك 32 کشانی - 

https://www.tomestakhr.com/
mailto:info@tomsanat.com
http://lightingnew.blogfa.com/
http://asemanecg.com/
mailto:Info@AsemanEcg.com
http://www.moshaverniroo.com/
mailto:info@moshaverniroo.com
https://building-energy-design.com/
http://www.barghemohammad.com/
mailto:BARGHEMOHAMMAD@GMAIL.COM


نشانیشماره هاي تماساکانت هاایمیلحیطه فعالیتسایتشرکتش

خدمات برق ساختمان، برقکاري **مشاوره رایگان**1

کلیه خدمات برق ساختمانی، اداري، صنعتی، نورپردازي، سرویس کولر
سیم کشی، رفع اتصالی، برق، تلفن، لوستر

مشاوره رایگان در محل
داراي 37 تکنسین فعال و با تجربه در این تخصص

49298 
 09129306300

:hhhhhشرکت مهندسی تحقیقاتی شاخص صنعت تام2 //h h h .hhh hhhhhhh.hhh hhhhhدر چهار گرایش برق، الکترونیک، فناوري اطالعات و تاسیسات حرارتی و برودتی / hhh hhhhh.hhh
h hhh hhhhh
(کانال تلگرام)

7797 65 27
7797 65 48
7797 68 96

(فکس)83 69 7797

تهران , خیابان دماوند , ایستگاه ابوریحان , برج 
دماوند , طبقه 7, واحد 66

:hhhhآ.فرخ نیا3 //hhhhhhhhhhh .hhhhhh.hhh /

پیمانکار برق ساختمان (مجري و مشاور برق)
مجري و مشاور برق پروژه هاي ساختمانی اعم از مسکونی، اداري و تجاري

اجراي برق صنعتی، هوشمند سازي ساختمان، طراحی و اجراي سیستمهاي دوربین مدار بسته، اعالم 
حریق

طراحی و اجراي سیستمهاي شبکه (پسیو و اکتیو)

(فرخ نیا)0937-7774031

:hhhhگروه مهندسین مشارو برق آسمان4 //hhhh hhhhh.hhh /
مهندسین مجرب و نظارت سازمان نظام مهندسی جهت انجام کلیه پروژه هاي تاسیسات برقی ، 

hhhhhسیستم هاي حفاظتی ، روشنایی و نورپردازي ، هوشمند سازي ساختمان ها h hhh hhh hh.hhh   

   (031)  34527887
       09136297363
       09132674643

اصفهان – میدان برازنده – مجتمع تجاري برازنده

:hhhhشرکت مهندسین مشاور نیرو5 //h h h .h hhhhhhhhhhhh.hhh /

مشاور مطرح در صنعت برق کشور
ارائه دهنده کلیه خدمات طراحی، مهندسی و مشاوره اي در زمینه احداث و توسعه نیروگاه هاي 

بخاري، گازي و سیکل ترکیبی، بادي و خورشیدي، تولید پراکنده، پست ها و خطوط انتقال نیرو، 
شبکه هاي توزیع نیروي برق، اتوماسیون، انرژي هاي تجدید پذیر، بهره وري انرژي، ساختمان و 

همچنین صنایع ریلی و مترو و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مدیریت پروژه

hhhhh h hhhhhhhhhhhh.hhh
h h hh1370
کانال تلگرام

021-88722953-6
تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا(نبش خیابان 021-88723966

25)، پالك 9

:hhhhhمدیریت انرژي ساختمان6 //hhhhhhhh-hhhhhh-hhhhhh.hhh /

ارائه خدمات مشاوره:
طراحی سیستم برق ساختمان

طراحی سیستم هاي جریان ضعیف در ساختمان
طراحی سیستم هاي مدیریت انرژي در ساختمان

ساختمان هوشمند
طراحی نورپردازي داخلی و خارجی

طراحی تاسیسات مکانیکی

h .hhhhhhhhhhhh hh hhh.hhh
h hhhh.hhhhhhh hh hh hhh.hhh

09122864610
09120228267

7
گروه مهندسی برق محمد

:hhhh(محمد نافع) //h h h .hhhhhhh hhhh h hh.hhh /

مشاوره - ارائه نقشه واجراي پروژه هاي برق ساختمانی
مشاوره - ارائه نقشه و اجراي پروژه هاي برق صنعتی|مشاوره - ارائه نقشه و اجراي پروژه هاي برق 

تجاري و اداري|مشاوره و محاسبه نورپردازي توسط کامپیوتر|هوشمند سازي برق منازل|نصب 
دزدگیر در منازل و اماکن تجاري و اداري|نورپردازي ساختمان - اداري - تجاري|نصب و راه اندازي 

اعالم حریق|مونتاژ و نصب انواع تابلو برق صنعتی|مونتاژ و نصب انواع تابلو برق مدار فرمان و 
قدرت|مونتاژ و نصب تابلو برق کنتور|نصب و راه اندازي دوربین مدار بسته|نصب انواع آیفون 

تصویري|PLC نصب و راه اندازي مدارات|UPS نصب و راه اندازي برق اضطراري|عیب یابی و رفع 
عیب سیستمهاي برق منازل - تجاري - اداري و صنعتی|انجام هر نوع بازسازي سیستم هاي برق و 

تلفن|نصب انواع چراغ هاي روشنایی توکار و روکار|نصب انواع لوستر - چراغ هاي تزئینی و 
دیواري|کابل کشی تلفن و رفع اتصالی|اجراي درب هاي اتوماتیک

h h h h h h h h h h h h h h h h h h hh.h h h

h
22636793

(فکس) 22636790
(همراه 1) 09127932855
(همراه 2) 09376365867

خیابان شریعتی - پل صدر - خیابان ستار کشانی 
- کوچه علی انجیل پالك 32

hhhh: //hhhhhhh hhhhh.hhh /hhhhh hhhhhhh hhhhh.hhh

h
031-36643424
031-36643181

اصفهان خیابان میر ، حدفاصل میدان فیض و 
چهارراه جهانگیرخان قشقایی ، ضلع شمالی ، 

پالك73

hhhh: //h h h .hhhhhhhh-h hhhhh.hh/
کلیه امور سیم کشی ساختمان شامل : برقکاري،خرده کاري،تاسیسات برق،کابل کشی برق سه 

فاز،برق کشی صنعتی،انواع تابلو برق ،اکیپ برقکار
88864261

:hhhhگروه فنی و مهندسی نیرو رسانی صنعت یار  //hhhhhhhhhh.hh/طراح، ناظر و مجري بزرگترین پروژه هاي برق کشوري

 02632268824 , 02636672959
02155665481

مدیریت : 09121233109 ( علیرضا افشار ) 
مدیر داخلی : 09127069588 ( محمد رضا افشار ) 

مشاورین فروش : 09371233109 

مشاورین برق ساختمان

https://www.tomestakhr.com/
mailto:info@tomsanat.com
http://lightingnew.blogfa.com/
http://asemanecg.com/
mailto:Info@AsemanEcg.com
http://www.moshaverniroo.com/
mailto:info@moshaverniroo.com
https://building-energy-design.com/
http://www.barghemohammad.com/
mailto:BARGHEMOHAMMAD@GMAIL.COM
http://daneshmandco.com/
mailto:info@daneshmandco.com
http://www.electric-wiring.ir/
http://etsanatyar.ir/


:hhhhhوب سایت تخصصی تعمیرات ساختمان //hhhhhhhhh hhhhhhhhhh.hh/

کلیه خدمات نصب و راه اندازي اسپیلت
نصب و راه اندازي و تعمیرات پکیج

سرویس اسانسور
تعمیرات برق و تاسیسات ساختمان

09129257082
09229128699
02144303677

یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادي، 
کوچه دوازدهم پالك 8

https://buildingmaintenance.ir/


Wتلفن/فکسزمینه فعالیتمدیر عاملشرکتش W W W WWW
88601409مهندسی مشاوره صنعت برقپویا پارسامشاوران مبنا بهینه سازان نیرو366
38477794h-051مشاوره، خدمات مهندسیمهرداد حجتمهندسی برق بامداد نیرو گسترپارس388 h h .hhh-hhhhh.hh

خدمات مهندسی و مشاورهوحید عبدالحسینی مهینمهندسی مشاور نیروي آذربایجان (منا)416
041-34772860
041-34771507
041-34791135

h h h .h hhh-hhhhhhhhhh.hhh

عبدالرسول عظیمیمهندسی مشاوران شیراز انرژي(مشیران)417
انجام مشاوره فنی و ارائه کلیه خدمات مهندسی و 

ساخت
071-36316126-7
071-36303791

h h h .h hhhhhhh.hhh

مهندسین مشاور شبکه هاي برقمحسن پوررفیع عربانیمهندسی نامداران صنعت انتقال419
26600385-6
26600384h h h .hhh hhhhhhh.hh+ h 7

مهندسی مشاورعلی اصغر امجديمهندسین مشاور نیرو437
88722955
88715510

h h h .h hhhhhhhhhhhh.hhh

عباس پویا نوروزينامدار صنعت آذر آسا443
خرید، فروش، تهیه و توزیع انواع تجهیزات

الکتریکی و انجام خدمات مهندسی و مشاوره در
صنعت برق

77394773
77394750h h h .hhh hhh-hhhhh.hhh

مهندسی برقحمیدرضا برازشنوآوران آرمان پویا449
88610347-9

88211519-20
88610346

h h h .hhhhhh.hhh

رسول صادقینوژان نیرو نوین ایرانیان452
انجام خدمات مشاوره، طراحی و مهندسی پروژه ها در 

کلیه صنایع
031-32665702-5
031-32665701h h h .hhhhhhhhh.hhh

فهرست شرکت هاي عضو سندیکاي صنعت برق ایران

http://www.bnp-group.ir/
http://www.mona-conultants.com/
http://www.namdaranco.ir+h7/
http://www.namdar-sanat.com/
http://www.noapco.com/
http://www.nojanniru.com/


نشانیشماره هاي تماساکانت هاایمیلحیطه فعالیتسایتشرکتش

:hhhhh  الیکا الکتریک1 //hhhhhhhhhhhhh.h
hh /

hhhhh hhhhhhhhhhhhh.hh
h

h.h h/h hhhhh h
031 32664550
 031 32663836

اصفهان، خیابان بزرگمهر، 
فرعی 22 ساختمان الیکا

2
شرکت فنی و مهندسی ایرسا 

:hhhhhتدبیر آریا //hhhhhh.hhh /
هوشمند سازي انواع ساختمان 

از قبیل مسکونی، اداري، 
تجاري، هتل و غیره

 hhhhh hhhhhh.hhhh.h h/hhhhhh
031-32360227
0912-4287076

تهران پونک خیابان ایران زمین 
شمالی میدان اعالیی

اصفهان خیابان امام خمینی، 
خیابان امیرکبیر، پالك 126، 

PADMA ساختمان

:hhhh مهندسین مشاور هندسه پارس3 //h h h .hhhhhh.hh
h /

مهندسی روشنایی
مهندسی تأسیسات الکتریکی 

ساختمان
مهندسی شبکه هاي توزیع برق
طراحی پست هاي فشار قوي
طراحی شبکه هاي فیبر نوري

طراحی تأسیسات جریان ضعیف
ممیزي انرژي و مدیریت 

مصرف برق
طراحی سیستم هاي ICT و ...

hhhh[hh]hhhhhh[hhh]h
hh

(خط 20)88337455

تهران - بزرگراه کردستان 
(پایین تر از بزرگراه حکیم- 
شمال به جنوب) - نبش 
خیابان هفدهم - پالك 1
تهران - اتوبان کردستان 

(جنوب به شمال ) – قبل از 
بزرگراه حکیم – نبش خیابان 
33 – برج شهاب – واحد 9 و 

12

4hhhhh: //h h h .hhhhhhh
h hhhh.hhh /

hhhhh hhhhhhhh hhhh.
hhh

754 33 000

تهران، خیابان شریعتی، پایین 
تر از دوراهی قلهک، انتهاي 

کوچه مسعود، کوچه مطهري، 
پالك 11

مشاورین جریان ضعیف ساختمان

https://elicaelectric.com/
https://elicaelectric.com/
mailto:info@elicaelectric.com
mailto:info@elicaelectric.com
https://irsata.com/
http://www.parsgc.com/
http://www.parsgc.com/
https://www.kasracompany.com/
https://www.kasracompany.com/
mailto:info@kasracompany.com
mailto:info@kasracompany.com


شركت هاي مهندسي مشاور



آدرستلفن ثابتنام مديرعاملنام حقيقي/حقوقيرديف

تهران خ وليعصر محموديه خ الف ك دوم پ 63-22023352حسين اخوانمهندسين مشاور هشتاك1

تهران خ ميرزاي شيرازي س 27 ط واحد 8880280712عليرضا كالنتريمهندسان مشاور بافت بهستان2

تهران امير آباد شمالي خ فكوري پ8802166182حميد رضا احراري فرد سرابدانش پژوهان هنگام3

تهران بلوار اشرفي اصفهاني خ گلستان 19 پ 44044356پيمان يادگاريمهندسان مشاور پرديسان سازه طراحان4

تهران ميرداماد خ شنگرف ك يكم ش 34 ط 222714692اسد برادران ابراهيميمهندسان مشاور داهه5

تهران خ شيخ بهايي خ عليخاني خ گلستان 12 متري دوم پ 37 ط 880490522مهر داد جاويدي نژادمهندسان مشاور مهان مه راز6

تهران- سعادت آباد- ميدان كاج- سرو شرقي- شماره 78- ط 68-22363105سيروس بزرگ گرايليمهندسن مشاور آتاوا7

تهران م ونك خ ونك باالتر از 4 راه شيراز نبش ك خواجوي كرماني پ 392-88066222محمد حسين ترابي ساريجالومهندسي ايتوك ايران8

تهران خ وليعصر باالتر از ظفر خ شهيد ناصري پ 8885006755كامبيز معظميمهندسي كاني كاوان شرق9

تهران م آرژانتين خ احمد قصير (بخارست) خ دهم پ 8875046548عليرضا منيري ابيانهمهندسي و ساختمان شمس عمران10

تهران سهروري جنوبي خ امين زاده پ 8883853558كاوس شاهين فرمهندسين مشاور آبان11

تهران خ گاندي خ هشتم ش 5 ساختمان آتك كد پستي: 91517736714-88675672عزت اله خواجه نوريمهندسين مشاور آتك12

تهران خ سيد جمال الدين اسد آبادي خ 26 ش 56-88725803كامبيز آراميمهندسين مشاور آرشن13

تهران خ خرمشهر خ عربعلي ك دوم پ 38 ط همكف88769950كيومرث كريميمهندسين مشاور آمود14

تهران خ وليعصر باالتر از پارك ساعي ك شهيد اميني پ 9 ط 1 و 887933844سيد عماد مرتضوي راوريمهندسين مشاور آهون15

تهران خ سهروردي شمالي باالتر از م پاليزي ش 40 ط همكف88762354كاوه ابراهيم زادهمهندسين مشاور آونگ سازه16

تهران خ وليعصر ك نصيبي پ 85-22039424احمد ابريشميمهندسين مشاور اثر17

تهران خ خرمشهر (آپادانا) خ عشقيار (نيلوفر) ك دوم پ 9 ش 887326001ژيراير نظريانمهندسين مشاور ارتاز18



آدرستلفن ثابتنام مديرعاملنام حقيقي/حقوقيرديف

تهران كريمخان زند خردمند شمالي ساختمان ش 88828164127اكبر خراساني زادهمهندسين مشاور امكو ايران19

تهران خ وليعصر باالتر از مير داماد خ قباديان- پ 11- واحد 214-88875460فرامرز صارمي رادمهندسين مشاور ايران بن20

تهران- خ قائم مقام فراهاني- كوچه آزادگان- شماره 8871446614ايرج ناصحيمهندسين مشاور اينكوتكنيك21

تهران پاسداران گلستان يكم (شهيد مومن نژاد) پ 2254895745بيژن جهانبخشمهندسين مشاور باد بند22

تهران خ دكتر بهشتي خ صابونچي ك مهماندوست ش 887583654هارميك خدا قلي عراقيمهندسين مشاور بافت شهر23

تهران- شيخ بهايي جنوبي-(بلوارآزادگان)- خ 21 غربي- پالك 7- ط دوم88634948نظام الدين هاشميمهندسين مشاور برنامه ريزي و طرح24

تهران م فاطمي م گلها م سلماس پ 43 ط 886304131عبد اله گيويمهندسين مشاور بعد چهارم نوين25

تهران خ شريعتي دو راهي قلهك بن بست مرشدي ش 222630622فرهنگ قاجاريه بني اعماممهندسين مشاور پژوهش26

تهران دكتر مفتح شمالي ش 88847132378عليرضا رئوفي رادمهندسين مشاور پژوهش و برنامه27

تهران خ هجدهم يوسف آباد نبش بيستون پ 40 ط 880085812محمد رضا بلورانيمهندسين مشاور پوالد28

شيراز خ مالصدرا ك 7 پ 206 ط 23561352-0711علي آبادي اسماعيلمهندسين مشاور پويا طرح شهر29

تهران خ شهيد بهشتي خ شهيد صابونچي پ 21 ط 73-88739956عزيز اله مجلسيمهندسين مشاور پي كده30

تهران خ وليعصر خ يزدان پ 8890113733سيد محسن ميرحيدرمهندسين مشاور پيرراز31

تهران خ انقالب خ رازي نبش ك مهبد پ 6670228864جواد بنكدارمهندسين مشاور تجير32

تهران- بلوار كشاورز- خ شهد بهرام نادري- كوچه حجت دوست شرقي- پ 8895515661سيدمحمد صدرالالشرافيمهندسين مشاور تدبير بنا33

تهران خ بزرگمهر ش 9160-66467236تورج صابريمهندسين مشاور تدبير صنعت34

تهران م فاطمي خ شهيد گمنام خ پيروزه م سلماس خ دهم پ 8802409637جليل گل نبيمهندسين مشاور تهران محاسب35

تهران خ آفريقا خ مهيارك زوار شماره 220102065منوچهر شكوفيان مقيميمهندسين مشاور توان36



آدرستلفن ثابتنام مديرعاملنام حقيقي/حقوقيرديف

تهران خ بخارست خ هشتم پ 61 ط 887462103منصور توفيقيمهندسين مشاور توسعه و عمران37

تهران شهرك غرب فاز 2 خ پيروزان جنوبي ك 10 پ 733 ط 1 و 883642982ابو الحسن مير عماديمهندسين مشاور تينا فرآيند38

تهران- خ شريعتي- خ دستگردي(ظفرسابق)- خ نفت شمالي- ك11- پالك61- ط 45-22921743سعيد نجفيمهندسين مشاور حفكن39

تهران -ميدان فاطمي- خيابان جويبار- پالك 716-88894516سيدمجيد برهانيمهندسين مشاور خدمات مديريت ايرانيان40

تهران بلوار ميرداماد م مادر خ بهروز ك چهارم پ 8 ط 5 واحد 8 ك پ : 35641-2292164019119سعيد عيني فرمهندسين مشاور راز آهنگ41

تهران خ خرمشهر خ شهيد عربعلي خ ششم پ 8874689562طهماسب انگرديمهندسين مشاور راي فن42

تهران دكتر شريعتي خ سهيل مهر سوم غربي ش 222021649محمد علي رسامهندسين مشاور سازه انديشان43

تهران بزرگراه كردستان خ بيستم پ 56-88635850علي اكبر حافظي منشاديمهندسين مشاور سازه پردازي ايران44

تهران خ سعادت آباد ك يازدهم پ 12 واحد 220687573محمود داد منشمهندسين مشاور سطح و صنعت45

تهران- خ وليعصر- باالتر از پارك ملت- شماره 1479- ط 6- واحد 220151691شكراله رضوانمهندسين مشاور سي تك46

تهران- ميدان ونك- خ شهيد خدامي- خ آفتاب- برج آفتاب- ط اول- واحد27-88055861عبدالرضا كرميمهندسين مشاور سي سخت47

تهران خ استاد مطهري خ كوه نور ش 8887449711بهرام فريور صدريمهندسين مشاور شارستان48

خ سئول شهرك سئول خ دوم غربي پ 8821318814محمد رضا محوالتيمهندسين مشاور شورا49

تهران خ وليعصر باالتر از خ ظفر خ بابك بهرامي پ 887801387عليرضا غالميمهندسين مشاور صنعتي ايران50

تهران قيطريه خ روشنائي خ شهاب نبش مهرداد غربي ش 2223304330حميد خان افشارمهندسين مشاور صنعتي نوها51

تهران سي و پنج متري قيطريه مقابله پارك قيطريه ش 22214443143قاسم مستوفي دربانيمهندسين مشاور طرح52

تهران خ وليعصر خ محموديه خ الف جنوبي ك خرداد پ 2203500827محمد رسوليانمهندسين مشاور طرح و كاوش53



آدرستلفن ثابتنام مديرعاملنام حقيقي/حقوقيرديف

تهران بلوار كشاورز جنب سازمان ايرانگردي و جهانگردي ش 88955222150عليرضا طباطبائي مقدممهندسين مشاور طرح و نظارت54

تهران كريم خان زند خردمند جنوبي ك يگانه ش 888266457هما سوداگر ستار نژادمهندسين مشاور عرصه55

تهران نارمك خ فرجام خ شهيد حيدر خاني خ شهيد ملك لو ش 774588685ستوده شهسوارانيمهندسين مشاور فجر توسعه56

تهران خ ولي عصر پايين تر از پاك ساعي پ 107 ط 887219333محمد شجاعيهمهندسين مشاور ماندان (سهامي خاص)57

تهران خ جردن (آفريقا) باالتر از مير داماد پ 80 ط 887858354حسين كوشافرمهندسين مشاور ماهر و همكار58

تهران- ميدان ونك- خ مالصدرا- خ شيخ بهايي شمالي- خ دانش دوست شرقي- ابتداي 88039023كيومرث بياتمهندسين مشاور معماري صنعتي ايران59
خ دانشمند- پالك7-ط دوم

تهران خ ونك ساختمان 112 ش 405 و 88774578205محمد مقدم فرمهندسين مشاور مهباد60

تهران م فاطمي م گلها بلوار گلها خ مرداد ك شاهرخ شرقي پ 75 ط همكف88630114بهروز پاكدامن همدانيمهندسين مشاور مهرازان61

تهران خ خالد اسالمبولي خ هفتم پ 8871777117احمد تائبمهندسين مشاور موژدا و همكاران62

تهران خ گاندي خ 23 ش 16 - 8877296617عليرضا شيرانيمهندسين مشاور موننكو ايران63

تهران خ قيطريه شمالي خ شهيد خراساني پ 47-22231620فيروز اردشيريان طبرسيمهندسين مشاور ناموران64

تهران خ مالصدرا خ شيراز جنوبي خ گرمسار شرقي پ 8805882714حميد مير ميرانمهندسين مشاور نقش جهان - پارس65

تهران خ وليعصر باالتر از ظفر خ اسفنديار ش 34 ط 23-88789061مجيد شجيعيمهندسين مشاور نوي66

تهران خ كارگر شمالي تقاطع جالل آل احمد پ 485 ط 33-88631230فدرس شعباني رادمهندسين مشاور هرم پي67

تهران خ ميرزاي شيرازي ك هفتم پ 34 منطقه پستي 15856فرامرز تسبيح گومهندسين مشاور بينش و فن68

تهران بلوار جالل آل احمد پالك 153 طبقه 4 واحد 882777177محمد رستم پورمهندسين مشاور معماري و سازه شندي طرح انديش69
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