
کت نام شر تلفن تماس وب سایت

88933328 کیهان تجهیز پترولیوم  WWW.KTPCOMPANY.COM

آباد راهان پارس 9-44503458 http://www.arp-gr.com

آبزولوت 88803660 www.absolutco.com

آرش سازه 88193925 www.arashsazeh.com

آریا پتروگاز 5-88547491 www.aryapetrogas.com

آریا پیشرو قرن 22611070 www.ariaoil.com

(آپکو )آسیا پترو پارت  88803660 www.apcoeng.com

توسعه و ساختمانی-آمن 2188884344 www.amen-dc.com

ابنیه فنی تهران 8-88064755 www.abniehfanni.com

ارسا ساختمان 88717220 www.arsa.ir

ارشدسازه توس 88513621 www.astco.ir

استیم 22222204-22222107 www.steam.co.ir

اکسیر صنعت 91-88930287 www.exirsanat.com

اکسین فرآیند پارس   6152366236 www.oxinfarayand.com

البرز مسیر 22860763 www.alborzmasir.org

الکترو کنترل 5-22364774 ,22079119 www.electro-control.com

الماتکو 88663700-88663701 www.elmatco.org

انرژی پیمان 88349147-88349254 www@energypeyman.com

انرژی کویر پایا 88646724-88647291 www.energykavir.com

مهندسی- انرشیمی  88799771-88799287 www.enerchimi.com

انهار 22082002 www.anharco.ir

فنی و مهندسی-اوج نصر 8308945-0711 www.owjenasr

اویول 9-88771137 www.ev-yol.com

ایتوک ایران 22431390 www.iranitok.com

ایده سازان صنعت 44483078 WWW.IDEHSAZAN.IR

ایستافر 22916833 -7و 22256409 www.istafer.com

بام راه 88785071-9 www.bamrahco.com

مهندسی- بخارا فن آوران 88252209

برزین 88058138 www.barzincompany.com

برساد سازان کیمیا 88756281 www.barsadgroup.com

برسو 88541250-9 www.barsoo.com

بستاب بنا 88713162-88710434-  88710826 www.bastabbana.com

بلند طبقه 44333320 www.bt-rc.com

بهداد معدن پاسارگاد 031.37812560-37815461 www.behdadmadancompany.blogfa.com

بهین طرح پایدار 66124429-66931843 www.btp-co.net

مهندسی و ساختمانی- بونیز سازه 88607428 www.bonizcontracting.com

بیرتِک سامانه انرژی نوین www.BirTech.ir

بین المللی پترو تک سان (ده خط) 88065502 www.petrotechco.com

بینا 22588551 www.bina-cousult.com

پارس تیار 22094194 - 22094195

پارس کیهان 88505710-88543310 www.parskayhan.org

مهندسین مشاور-پارس (خط 10)88761460 www.parsce.co.ir

پاالیش سبز 60-88797358 www.grcoil.net

پای بند سازه 88956047

پایاب کوثر 22584106 www.payabkowsar.com

مهندسین مشاور- پترو آذرپاد  88037830 www.pace-co.net

پترو صنعت جنوب 88580657-8 -021 www.petrogroup.co

پترو کویر آسیا  22254189-021 

پتروآراز 6-88547264 www.petroaraz.ir یا www.pertoaraz.net

پتروپی 88686147 www.petropay.com
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پتروگستر پرمایون 021-22035107-9 www.pgpermayon.com

پدیده مروارید قشم 88930291

پرتاو 88659396

مهندسین مشاور- پژوهش عمران راهوار 22356225-22356223 www.rahvar-co.com

پژوهش و پاالیش رادمان 88043092-88623405 www.radman-co.com

پندر 88724736-88717487 www.penderwt.com

پورنام 021-84275000-83860 www.pournam.com

پویندگان سازه پی افکن 26302138

پارس- پیدکو  مهندسی و شرکت بین المللی توسعه 88803378 www.pideco.com

پیشرو توسعه انرژی 88991993-021 WWW.EDPCO.IR

پیشگام فرا صنعت  071 36270421  www. p-farasanat.com

تابلیه 23366 www.tablieh.com

تبدیل انرژی پایا 88210457-60 www.te-paya.com

888790142www.tarakom.com-888770192-888883444تراکم

ترانشه پل راه 021-88377840-43 www.tpr.ir

66461592-66493733 , 66488605-7ترموون

بازرسی_ تکین کو   88529728 http://www.techinco.net

تناوب 009821-26216600 WWW.TANAVOB.COM

ته تیس 66705734 www.tetisse.com

تهران برکلی 88740702-88743885 www.tehranberkeley.com

تهران جنوب 88065489-94 www.tehranjonoobco.com

توسعه آب و گاز ایران 88801716خط ویژه  www.igwdc.com

توسعه توان انرژی پویا 5-88375094 www.pooya-energy.com

توسعه سیماتک ایرانیان 88545640 http://www.simatec.ir

توسعه شبکه های صنعتی ایران 88770138 ( ( خط10در 

توسعه و تجارت مهرآراد 22329034 www.mehrarad.ir

مهندسی-  (متپا)تولید پیشرو انرژی  آسیا 22079751

ساختمانی- تیراژ 22216330

مهندسی و ساختمانی– تیو انرژی  22905631

جروند 88765314-88768789 www.jarvand.com

جم جنوب 88069224 www.jamejonoub.com

جندی شاپور 071-32251600 www.jondishapour.com

جنوب تاسیسات 58الی  02188537756 www.jtcc.ir

جهانپارس 71-22130867 www.jahanpars.com

چاه پیمای مهران 42899000 www.mehranservices.com

چکادجنوب 8-22760720 www.chakad.com

بین المللی- خلخال دشت 4-88376760 www.khalkhaldashtco.com

دارج کیش www.drgoil.com

دانیال پترو 88901615

درریز 22027805-7

دریا پاال انرژی 22911290 www.dpenergy.ir

دریاپاال 6-88753623 www.daryapala.com

مهندسی-دریک انرژی 88732288 www.derikenergy.com

دستاورد 9-22822957

22854075www.radira.com-22840111-22840162-22841526رادیرا

رامپکو 88209878 - 88207860 www.rampcogroup.com

(OICO)راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت 26114671-2 www.oico.ir

راهبرد انرژی البرز 22866596 www.alborzenergy.com

راهبرد توسعه طرحها 22574122-5

راهبرد سازه 6-22016944 www.rahbordsazeh.com

راهسازی ایران 88952083 www.rsir.ir
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رژین صنعت 88877340-1 www.rozhin-sanat.com

زالل ایران 27190 www.zolal-iran.com

زیراساس 9-88842178 www.zirasas.com

ژالکه 88403049 www.jalkeh.com

ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی 2250280 - 0711

ساختمانی ست 3-88685702 www.set-co.ir

ساختمانی کترا 88744756

ساریاک 88733812-3 www.sariak.com

ساختمانی- سازانه بتن  88407599 www.sbcc.ir

سازه پاد تهران 88526499 www.sazehpad.com

مهندسین مشاور- سازه پردازی ایران 88635850 www.sazehpardazi.com

سازه خاور 8835820-0511 www.sazeh-khavar.com

سازه های آبی 9-88077077 www.sazehabi.com

سایبر صنعت 8-88606201 www.cyberind.com

(سیکو)ساینا ایده ایرانیان  +98 21 8850 7702 www.siicoltd.com

سپهر رزموند 88375043 www.sereco.ir

مهندسان مشاور- ستیران  44420845 www.scetiran.com

سروش انرژی پارسیان 88538148 www.sepcompany.ir 

سروش انرژی پویا 88611201-6 www.sepmc.ir

سروش انرژی پویا  88611201 www.sepmc.ir 

سروش صنعت پارس 22133046-8 www.spic-co.com

ساختمانی و تاسیساتی- سکاف  43909 www.sekafco.com

سالرماالکان 88525665-7 www.solarmalakan.com

فنی و مهندسی-سیال گستر سپند 6246698-0311 www.sayal-gs.com

شانول فرایند 88581200 www.shanul.com

شبدیز صنعت آپادانا 22220451  www.shabdizsanat.ir

شرکت ارتباطات آتی پویش  88691345

نفت صنایع ساخت (oilmico)شرکت بین المللی طراحی و مهندسی 031-36259191-3 www.oilmico.ir

شرکت بین المللی فراز توسعه انرژی 22913110-3 www.fedico.org

شرکت پایند آب کوشا 88202376-81  www.payandabco.com

شرکت توسعه فرآیند صنعتی پندار 88004821

شرکت خدمات فنی دتاکا  22275785

شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک 22218100-22206417 www.sesce.com

شرکت ساتراپ جنوب  88044029 www.satrapjonoub.co.ir

شرکت ساختمانی کولهام 88046436 www.culham-co.com

شرکت سماسد 021-66061425 kamran_tahmasebii@yahoo.com

(صف)شرکت صنایع فراساحل 88375025-7 www.saffgroup.com

شرکت عمران ساختمان سریر 22047128  www.os-sarir .com

اهواز شرکت فنی و ساختمانی راد مکانیک 88555679-80 www.radmechanic.com

ایرانیان شرکت گاز تک ایرانیشرکت گاز تک 22656401

شرکت گسترش خطوط انرژی ایران 88191305 -6 www.gostaresh-khotoot.com 

شرکت گنگان  88732403 http://www.gangunco.com/

ایستا شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز 88663901 www.istaoil.com

شرکت مهندسی زانکو 021-88976842-3 www.zankoco.com

شرکت مهندسی شفاب 22009383 www.shafab.com

مپنا تجهیزات شرکت مهندسی و ساخت بویلر و (021) 27582000 - 27583900 www.mapnabe.com

شرکت مهندسی و ساخت طُرقه انرژی 88736084 www.torghe.com

شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس 7116262633 www.firm-co.com

شیمبار 88796761 www.shimbar.com

صائین 88545226 -

صف رزموند 88075750-88375035 www.saff-rosemond.com
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صفا نیکو سپاهان 88879597 www.safanicu.com

صنایع انرژی بر دوران 8-22874296 www.doranenergy.com

صنایع نفت انرژی قشم 22028725

صنعت خط و پاالیش 88713916-8822273 www.skpalayesh.com

صنعت سازه ثمین 021-26602550-1 www.behta.ir

طرح اندیشان   88309203-88824370 www.taceco.com 

طرح نواندیشان 88334010 ( خط10 ) http://www.tna.ir

طرح و مدیریت اجرا 88613560 www.dcmcengineering.com

طلیعه پارس قائم  88433836

عطاردیان 88309996و  88834162-5 www.otaredianco.ir

عمران بارو

02634644744

26201360:تلفن تهران

www.barooco.ir

عمران سازان 7-88444794 www.omransazan.com

فرابرد 6763741-0711 www.farabard.ir

فراساحل پرشین ۸۸۴۴۷۳۴۱ www.persianoffshore.com

طراحی مهندسی+فرانگر صنعت 9-22696826 www.fidec.ir

فریاب جنوب 021-22906062

فالت پارس 2-88506890 21 98+ www.falatepars.com

فالت ساز 88764595-88746562 www.falatsaz.com

فن آوران انرژی ایرانیان 88344371

فن آوری فراساحلی دلتا 88245837 www.deltaoffshoregroup.com

کادر سازه 3-22908102

کانرود سازه 88761818 - 88765445 www.kanrood.com

کاهنربا 88724221-88728577- 88729101 www.kahanroba.com

کندو کاو انرژی پارس 6-88338395-  3-88330952 www.kep-co.com

کولر هوایی آبان 071 1643 3000

کیسون 88573492-88072531 www.kayson-ir.com

کیش اسپارک 3الی 44339871 / www.kishspark.com

کیفیت گسترش آریا  88172140 www.aqdco.com

کیمیا پتروگاز ایلیا 88664470-1 www.kpe-co.com

گاما 77532986-88 www.gamma-ir.com

گسترش پتروشیمی شیراز  071   - 36248942        http://spdc.ir

مهندسین مشاور- مادکیمیا فرایند  22720055-22704618 www.mkfco.com

مارون کاران 22060943

ماشین سازی ویژه 22904852 www.msvco.com

ماهان صنعت آریا 88552880

فنی- محورسازان  07118421959-07118421961 www.mehvarsazan.com

(مپصا)مدیریت پروژه های صنعتی ابدال  www.mapsaeng.com

معین انرژی پایا 22973890-021 www.moeenep.ir

مهندسی عمراب 021-29780 www.omrab.com

مهندسی لوله پی گستر 0421-37221218-37255966 www.lpgeco.com

مهندسی و طراحی همپا انرژی  071-32263180-99 www.hedcoint.com

مهندسین مشاور سنجش امکان طرح 88427006 www.sat-iran.com

مهندسین مشاور هامون گستر صنعت 88534673-8

موجان  22778366

میسان 88510251-5 http://www.maysun-co.com/

میم تیم  7-88570016 www.meam-team.com

نام آوران دلوار 43-88592334 www.ndec.ir

ناورود 22692090

گروه صنعتی- ندا  88611910 www.nedaco.com

ندای علم و صنعت 8-88678377

نفت سازه قشم 88375533-5
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مهندسی و ساختمان-نقش هدی 26407611-26407612-26407613 www.naghshhoda.com

انرژی- نو اندیشان آریا  مهندسی فرآیند و 22250133 - 22250458 www.napeec.com

نوتاش افرا 81293446 www.notashafra.com

نورهان صنایع 6-88210872 www.nbb-epcgroup.com

نیرو و توان 22-88728119 www.nirootavan.com

همپا 50 -22373240 www.hampaco.org

همکاران سامانه های ارتباطی پارس 82100000 www.parssaman.com

همگامان ساخت نوین 76-88502069 www.hamgaman.co.ir

هنزا 8821035 88049160 88215754

گروه صنعتی-هوایار 9-88205501 www.havayar.com

هوجستان 88796478 www.hoojestan.com

هیربدان 88068855 www.hirbodan.com

هیرگان انرژی 88062070 www.hirganenergy.com

ویراکاو 2-22354141 www.virak.ir

ویما 22373722 www.vima.ir

These companies are APEC members


