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Company Name Directing Manager Description Stand Numbe State

سھند صنعت پارتیکان رضا شفیقی اتوماسیون صنعتی-  ابزار دقیق -  برق الکترونیک 220 اصفھان

(OTC) توربو کمپرسور نفت منصور یزدان پناه طراحی و ساخت توربوماشین ھا 409 تھران

کارخانجات تولیدی و شستشوی
 صنعتی نساجی بردیا جنوب

محمد یونسی تولید انواع لباس حفاظتی شخصی و ایمنی -  لباس آتش نشانی و ورود بھ حریق 208 خوزستان

آراد تجھیز پیشرو سامان ساسان داودی طراحی و ساخت: اجکتور بخار -  اجکتور مایع -  اجکتور گاز -  ایرمور (ونتیالتور) - سیستم وکیوم -  مبدل حرارتی -  
مخزن تحت فشار -  کندانسور سطحی -  کندانسور تماس مستقیم (بارومتریک) - چیلر بخار -  برج خنک کن -  سایلنسر -  
اسکرابر -  ترموکمپرسور -  ھیتر بخار -  دی سوپر ھیتر

203 چھارمحال و بختیاری

آریو پاالیھ اسپادانا علیرضا دشت بشی تولیدکننده انواع فیلترھای صنعتی 223 اصفھان

بھشت کویر آریانا محمد جواد مقیسھ FRP و GRP، GRE، GRV تولیدکننده لولھ و اتصاالت و مخازن 331 تھران

پترو دوار انرژی پژوھان مصطفی رجبی طراحی، مھندسی معکوس و ساخت قطعات ابزار دقیق تجھیزات دوار (توربین، پمپ و کمپرسور) 211 تھران

تأمین کاالی آرمان شھرام شکوھی تأمین تجھیزات صنعتی و با تمرکز بر سیستم ھای کنترل و ابزار دقیق 311 تھران

تھران دلیک احمد شمس حائری شرکت دانش بنیان تھران دلیک، طراح و سازنده ی انواع سطح سنج ھای شیشھ ای و مغناطیسی، سوئیچ ھا و 
ATEX و IECEx ترانسمیترھای مغناطیسی سطح، دارای گواھینامھ بین المللی

202 تھران
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توان محور آذین صنعت داریوش آذری تولیدکننده تجھیزات دوار -  انواع درایو شفت کامپوزیت -  پره فن ھای کولینگ تاور -  کوپلینگ ممبرین -  ساخت و 
نصب گوتینگ ھای کامپوزیت

332 فارس

توسعھ و تولید شیرھای صنعتی 
رستاگروه

امیرشھریار مردافکن تولیدکننده انواع شیرآالت کنترلی 424 تھران

سنگان صنعت حسین معصومی تولیدکننده تجھیزات اندازه گیری و ابزار دقیق -  انواع فشارسنج و دماسنج ھای صنعتی 144 تھران

سیال انرژی ایرانیان سیدحسام الدین مدرسی طراحی و ساخت انواع کمپرسور پرتابل، صنعتی، سانتریفوژ و بلوئر M1 تھران

شرکت مھندسی شایان برق محمد بیرانوند 1-  محصوالت روشنایی LED، چرغ صنعتی LED، چراغ خیابانی LED، پروژکتور تخت LED، نورافکن LED، مھتابی

LED چراغ ضد انفجار ،LED المپ ،LED 

(Solar Lighting) 2-  سیستم ھای روشنایی خورشیدی

3-  پایھ روشنایی، پایھ دکوراتیو، برج روشنایی، برج روشنایی LED، سازه فلزی، دکل ھای روشنایی استادیومی
4-  برج پرچم، پایھ پرچم، پایھ دوربین، پایھ چراغ پارکی و فنداسیون آماده
LED 5-  طراحی و تولید انواع محصوالت روشنایی فوق کم مصرف

6-  پایھ ھای روشنایی ویژه شرکت ھای نفت، گاز و پتروشیمی

333 مرکزی

تولیدی صنعتی فراسان محمدرضا ظھیر امامی GRP تولیدکننده لولھ و اتصاالت 330 فارس

کاوشکاران آزمون ھای غیر 
مخرب دقیق

نادیا مقبولی NDT تأمین تجھیزات بازرسی فنی، کنترل کیفیت و آزمون ھای غیر مخرب 212 تھران

شرکت خدمات حفاری گیاه چسب
 کیش

امیرعلی رزاز طالقانی ارائھ سرویس ھای یکپارچھ گل حفاری 403 تھران

لولھ ھای دقیق کاوه ایرانیان محمدعلی مختاری تولیدکننده لولھ و تیوب ھای فوالدی و آلیاژی بدون درز 335 تھران
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شرکت طراحی و مھندسی نیاول 
پیشتاز دنیا

بھرام عبدلی تولیدکننده انواع لود بانک و تأمین بخش ابزار دقیق 336 فارس

گروه صنعتی ھوایار محسن مھرصادقی تولیدکننده کمپرسورھای صنعتی و معدنی -  مولد گازھای صنعتی -  توربواکسپندر -  تأمین قطعات یدکی انواع ماشین 
آالت دوار -  پایش تجھیزات دوار -  عقد قراردادھای سرویس و نگھداری

302 تھران

شرکت مھندسی پایدار ھینا انرژی محمد تفضلی شرکت ھینا انرژی در سال 1389 با ھدف ارائھ خدمات ساخت و تأمین بھ مجموعھ معظم وزارت نفت تأسیس گردیده 
و در طی این مدت موفق بھ ارائھ خدمات قابل توجھی در حوزه ھای ساخت و تأمین قطعات یدکی ماشین آالت دوار 
(پمپ، کمپرسور، توربین و دیزل ژنراتور) گردیده است

414 تھران

آمایش لوازم کھربای آسیا (آلکا) کاوه موجی تولیدکننده تجھیزات برقی ضد انفجار 319 تھران

جھاد دانشگاھی حمیدرضا طیبی ساخت تجھیزات استراتژیک صنعت نفت و تولید انواع مواد شیمیایی و کاتالیست ھا 419 تھران

فلکسور پارس یوسف صمدی تولیدکننده انواع لرزه گیر الستیکی و آکاردئونی 204 تھران

پادیاب تجھیز ھومن نسل سراجی پمپ ھای غوطھ ور الکتریکی درون چاھی و پمپ ھای انتقال نفت سطح االرضی 408 تھران

کیمیا صنعت رادوین بسپار اردشیر زاھدی 334 اصفھان

آرمان مبنا صنعت کامران مھدی زاده تأمین کننده تجھیزات مکانیکال، آب بندی و فرآورده ھای نسوز و ابزارآالت 413 خوزستان

طرح ریزان پروژه ساز آذر میھن علی سید مختاری ساخت و تولید ابزارآالت و قطعات یدکی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 205 آذربایجان شرقی
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مھندسین مشاور ارم کنترل 
پردازان جنوب

حامد موحد طراحی، ساخت و تعمیرات سیستم کسب اطالعات و نمودارگیری ماشین آالت حفاری 304 فارس

آریا سیل پارت امین کولیوند طراحی، تولید و نصب مکانیکال سیل 415 خوزستان

تجھیزات صنعتی الین اریکھ محمد شاکری ساخت و تأمین انواع مکانیکال سیل و قطعات یدکی -  انجام تعمیرات مکانیکال سیل -  تأمین انواع اورینگ(؟) ھای 
FFkm، بیرینگ(؟)، پمپ ھای centrifugal، شیرآالت ضد خوردگی و اتصاالت ضد خوردگی

218 تھران

کارخانھ ایران کولر فریدون چراغپور تولید سیستم ھای تھویھ مطبوع ضد انفجار 229 خوزستان

برسام پیشرو صنعت علی دلفی 215 خوزستان

برنا صنعت توس امین ممتحن طراحی و تولید کنترل ولو وایکوتیور(؟) 201 خراسان رضوی

سیستم ھای آب بندی پارس 
(بورگمن پارس)

علی رحمانی تولید و تأمین انواع سیستم ھای آب بندی انواع پمپ و کمپرسور 321 تھران

پارک علم و فناوری خوزستان ایرج کاظمی نژاد نوآوری و فناوری و حمایت از شرکت ھای فناور و دانش بنیان استان 219 خوزستان

پترو مھر خسروان شیراز سارا عربی فعالیت شرکت در زمینھ تأمین مواد اولیھ صنعت کامپوزیت شامل الیاف شیشھ، رزین، چسب، کبالت، کاتالیزور و تولید
 لولھ و اتصاالت و مخازن و تجھیزات کامپوزیتی می باشد

318 فارس

شرکت تولید پمپ ھای بزرگ و 
توربین آبی (پتکو)

مسعود تجریشی طراحی و ساخت سفارشی انواع پمپ ھای سانتریفیوژ صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره 410 تھران
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جت سیل پارس مھرنوش سیدمحمدی تولید و تأمین انواع نشت بندھای صنعتی بھ روش ماشین کاری 312 تھران

مھندسی سطح دومان رضا محمدنژاد تولید و تأمین تجھیزات نفت، گاز و پتروشیمی، انواع چرخ دنده، کوپلینگ، تعمیر واورھال، انواع گیربکس، ارائھ 
خدمات اندازه گیری و مھندسی معکوس با دستگاه ھای cmm پرتابل

225 آذربایجان شرقی

مھندسی فراپرداز اروند روشنک جنابی تولید و تأمین انواع قطعات آب بندی صنعتی 210 تھران

فراز عایق زرین علی فاضل تولید، مشاوره و تأمین انواع عایق ھای حرارتی و صوتی از جنس پشم سنگ و ھمچنین انواع عایق ھای گرم 123 اصفھان

فرنیا تجارت ماد سیده کتایون قائم مقامی DIN و ANSI تولید انواع شیرھای توپی فوالدی و استیل در استانداردھای 317 تھران

کاچار ابزار آرتا محمد ویسی طراحی و تولید انواع ابزارھای صنعتی، انواع بولت تنشنر وانواع جک ھای ھیدرولیکی و ماشین آالت CNC، طراحی
 و تولید جک ھای پنوماتیکی، طراحی و تولید ابزارھای ھیدرولیکی، طراحی انواع آچار ترک مترھای ھیدرولیکی، 
طراحی و ساخت انواع برش ھای لولھ

213 تھران

آتیھ سازان آب و انرژی نوین موسی الرضا ابوچناری ساخت کامل آندھا و کاتدھای مختلف بھ ویژه آند ھای MMO - ساخت و تجھیز سلول ھای واحد تولید کلر -  طراحی و
 ساخت راپچر دیسک (Rapture Disc) - طراحی و ساخت سیستم ھای الکترولیز آب دریا

224 تھران

بھ اندیشی و فناوری فردا پیمان مغازه تأمین پولی، کوپلینگ، تسمھ، موتور، بیرینگ بالک 228 تھران

گسترش آلیاژھای صنعتی ھزاره
 سوم

علی قربان شیرودی مشاوره و تأمین و ارائھ خدمات آنالین تأمین انواع فلزات از طریق وبسایت اختصاصی شرکت در محیطی کامالً  جدید 340 تھران

ماشین سازی اراک جعفر صفری 407 مرکزی
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پترو تجھیز سیال آریا محمد علی فریدونی درو تولید و تست و تأمین شیرآالت و قطعات یدکی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 316 تھران

بھبود صنعت مھان امیر شیخ بھایی ساخت و پوشش دھی شیرآالت سرچاھی -  تجھیزات حفاری -  قطعات ماشین آالت حساس پاالیشگاھی و پتروشیمی 207 اصفھان

دنیای فورج جمال موقر تولید اتصاالت فوالدی L1 تھران

پاسارگاد البرز صنعت پاالیش مرتضی شاه پری از سال 1386 در زمینھ ساخت قطعات کمپرسور ھای گازی، انژکتورھا، قطعات صنعت نفت و گاز فعال می باشد. 313 تھران

نگرش رایانھ پویا سید جمال خالقی (Electric Valve Actuator Producer) تولیدکننده عملگر الکتریکی شیرآالت صنعتی 127 تھران

لولھ سازی اھواز علی حنیفر تولید لولھ ھای فوالدی درزدار از سایز 6 تا 56 اینچ -  لولھ ھای انتقال نفت و گاز و آب و پتروشیمی 423 تھران

شرکت فوالد اکسین خوزستان امین ابراھیمی تولیدکننده ورق ھای عریض فوالدی جھت ساخت لولھ ھای انتقال نفت و گاز 418 خوزستان

آماج توسعھ پایا فرزام یوسف نژاد سازنده انواع قطعات مکانیکال سیل 314 تھران

مھندسی نوآور ھوا محمد حاجی احمد مھندسی بازرگانی در زمینھ سیستم ھای ھوای فشرده 116 تھران

سازه ھای یاتاقان شھریار (دانش 
بنیان)

علی مظاھری لکھرودی ساخت یاتاقان ھای تجھیزات دوار 401 تھران
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مبنا پیشھ علی جامی داشتن بیش از سھ دھھ تجربھ بھ عنوان تنھا تولیدکننده ی سیستم ھای حرارتی -  الکتریکی -  الکتریکال ھیتر -  راکت 
ھیتر -  و المنت ھای صنعتی در ایران

125 تھران

انجمن سازندگان تجھیزات صنعتی
 ایران (ستصا)

احد ذورالرحمی (دبیر 
انجمن)

ارائھ خدمات صنعتی بھ شرکت ھای عضو در صنایع مختلف مانند نفت گاز پتروشیمی معدنی ، نیرو ...  324 تھران

شرکت طرح و اندیشھ پتروآزما مھدی اسکروچی بھ عنوان سازنده تجھیزات آزمایشگاه باالدستی نفت و گاز (آنالیز سنگ و سیال مخزن، ازدیاد، برداشت و ... ) فعالیت
 کرده و درھمین راستا بھ ارائھ خدمات آزمایشگاھی ھم می پردازد.

305 فارس

بازرگانی رفاه صنعت پوران نجف کوچک تأمین قطعات و تجھیزات صنعتی -  تھویھ و تبرید -  شیرآالت -  ھیدرولیک و پنوماتیک -  قطعات مکانیکال خوزستان

تنکار پوران نجف کوچک تولید و تأمین انواع لباس کارھای کارگاھی -  بیمارستانی -  رستورانی و اداری و تجھیزات حفاظت فردی خوزستان

ھژیر صنعت کسری میرعمادی زید طراحی و تولید یو پی اس، استابالیزر، اینورتر و شارژرھای صنعتی و ارائھ کننده ی باتری 306 تھران

پوالدورزان کیمیا محسن خداکرمی اجرای پروژه ھای نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاھی، نیروگاھی و صنعتی 325 فارس

شرکت پایساز محمد حسین مؤمنی طراحی، ساخت و نصب تجھیزات صنعتی در زمینھ نفت، گاز و پتروشیمی 328 تھران

فراصنعت سپاھان نگین فرزاد فرھنگ تولیدکننده انواع قطعات صنعتی، الستیکی و پلیمری 339 اصفھان

یورو اسالت پارس مھرداد طاھری پور تجھیزات داخلی راکتورھا، تاورھا، فیلترھای فلزی چاه ھای نفت، گاز فیلترھای فلزی صنعتی 326 تھران
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سیحان سیال اکبر رضایی نماینده انحصاری ھان سان (Hansan) کره جنوبی برند Slok - در زمینھ شیرآالت، اتصاالت و تیوب ابزار دقیق 209 تھران

خدمات مھندسی ھمراه پوشش روح هللا آھنگران طراحی ، ساخت و نصب تجھیزات درون چاھی نفت و گاز 404 تھران

پترو تأمین فھم مجید نشاستھ ریز تأمین اقالم شیمیایی و تجھیزات مکانیکی صنعت نفت و گاز -  تولید فیلترھای سلولزی 139 تھران

فناوری حرارت تبدیل رضا مھریاری لیما سازنده انواع مبدل ھای حرارتی، کویل، ایرکولر و سازنده کولر ضد انفجار 129 تھران

سامانھ تدارکات الکترونیک دولت حامد تنھا سامانھ تدارکات الکترونیکی دولت 128 تھران

افشید الکتریک ابراھیم پرنده 227 تھران

آسام ابوالفضل اکبرزاده واردکننده و فروشنده تجھیزات اتوماسیون صنعتی برند زیمنس و آلن بردلی 221 تھران

صنایع روشنایی مازی نور زین العابدین آبادیان تولیدکننده چراغ ھای روشنایی از جملھ چراغ ھای صنعتی، ضد انفجار، اداری، تجاری، فضای آزاد 301 تھران

آرتا صنعت آرسن علی عباسپور طراحی، تولید و تعمیر سیستم ھای آب بندی 327 تھران

تولیدی کفش پای آرا وحید غفاری استیار C1 آذربایجان شرقی
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کارو الکتریک نوین ایرانیان اطلس چونگ چوان شو (EX)Atex  تولید تجھیزات برقی ضد انفجار دارای گواھی نامھ 206 تھران

شرکت بھره برداری و تعمیراتی 
مپنا

سید محمدرضا شریفی مدیریت و اجرای عملیات بھره برداری و نگھداری (تعمیرات) نیروگاه ھا و تأسیسات صنعتی و نفت و گاز 412 تھران

اتصال فوالد آروین مجتبی ایرجیان تولیدکننده اتصاالت فشار قوی نفت و گاز و پتروشیمی 226 آذربایجان شرقی

گلنور محمد امینی تولیدکننده تجھیزات روشنایی، انواع چراغ صنعتی و ضد انفجار، خیابانی (LED و فلورسنت) جعبھ تقسیم صنعتی و 
ضد انفجار، گلند صنعتی و ضد انفجار، پایھ و برج روشنایی

320 اصفھان

مھندسی دقیق افزار نور مھرداد نوری زکریا 214 خوزستان

کلورز آریانا سید ھانی نمکی طراح، تولیدکننده و مجری انواع عایق ھای انعطاف پذیر ژاکتی و اتصاالت انبساطی 323 تھران

پویش صنعت آریا اسماعیل کیومرثی 337 تھران

عمران آسایش جنوب (عماکو) پویان رحمتی انجام کلیھ امور خدماتی و پیمانکاری در حوزه فعالیت ھای نفت و گاز و پتروشیمی -  تأسیسات و تجھیزات -  ابنیھ و 
ساختمان و محیط زیست

M2 خوزستان

جھان صنعت کرائی عوض کرائی PSI 10000 طراحی و تولید قطعات صنعتی بھ صورت تخصصی دستگاه ھای فورانگیر چرخشی و نیدل ولوھای 405 خوزستان

رھا الکتریک نیکان عبدالحمید قاسمی راد تأمین کننده تجھیزات برق صنعتی و اتوماسیون و الکترو موتور زیمنس آلمان L2 تھران
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پرسیس کاران ھامان سیدفرشاد میرباقری L3 فارس

پاکزی بھنام ملک نیا طراحی، ساخت و تولید انواع غبارگیر و فیلتر ھوا صنعتی M4 تھران

آریا پیشھ ور ساھی فاطمھ شکاریان تأمین تجھیزات ابزار دقیق، آزمایشگاھی بھ ھمراه نصب و راه اندازی، شیرآالت و مکانیکال 138 فارس

ایزی ارتباط پارس سید محمد مرعشی تأمین تجھیزات اتوماسیون صنعتی و شبکھ ھای صنعتی -  مھمندسی و خدمات مشاوره ای در زمینھ ھای فناوری 
اطالعات و ارتباطات در صنعت

M3 تھران

پرتو صنعت پاژ حسین خطیبی بایکی مھندسی معکوس، ساخت و طراحی قطعات و تجھیزات دوار مانند توربوکمپرسور و توربو اکسپندرھای دور باال 112 خراسان رضوی

(KIASHCO) کیاصنعت ھیوا امیرحسین شفیع زاده 338 تھران

شرکت صنعتی و خدمات مھندسی
 دنا

بھادر تقوی تولیدکننده ماده سولفات آلومینیوم و تأمین کننده ماده پلی آلومینیوم کلراید -  مجری پوشش ھای ضد خوردگی -  تولید 
سازه ھای پیچ و مھره ای

315 فارس

توچال شیمی علی مرادی انجام کلیھ امور در زمینھ تولید و فروش و توزیع مواد شیمیایی مجاز مرتبط و ساخت دستگاه ھا و تجھیزات تصفیھ آب
 و طراحی و ساخت مونتاژ پکیج ھای فاضالب و تجھیزات دستگاه ھای مرتبط با انرژی ھای نو و پکیج ھای فاضالب
 و تجھیزات و دستگاه ھای مرتبط با انرژی ھای نو و پکیج ھای زیست محیطی و خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلیھ کاالھای مجاز بازرگانی

140 تھران

فرابرد ساخت دالین حمیدرضا ظھیر امامی فن ھای محوری -  قطعات برج خنک کننده -  سازه ھای فلزی -  مخازن فلزی تحت فشار -  تصفیھ خانھ -  کولینگ تاور 322 فارس

آریا شیمی پیوند مریم حبیبی پور 308 خوزستان
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جھان پارت اشتاد مصطفی اگدری 307 خوزستان

سیل صنعت رگا جعفر رضایی تولید انواع گریس ھای آببندی و روانکاری شیر آالت صنایع نفت و گاز گریس پمپ ھای تزریق مواد و گریس خورھا 101 تھران

اصفھان کوپلیمر محسن بستگانی تولیدکننده مواد شیمیایی در صنعت نفت، گاز و حفاری، عضو وندو لیست وزارت نفت، تولیدکننده محصوالت اتوکسیلھ
 لایر پرپیک، کوپلیمرھا و امولسیفایرھا   و دی امولسیفایرھا می باشد

136 اصفھان

پایش زنگ دقیق شھریار فرامرزی تولیدکننده ادوات مانیتورینگ و پایش خوردگی M5 تھران

توسعھ انرژی پایدار پارس ساینا 
(پارس سدکو)

محمد ھادی باھنر فعال در زمینھ تولید ادوات درون کاو خطوط لولھ و بازرسی نیمھ ھوشمند L5 تھران

شرکت راه اندازی و بھره برداری
(OICO) صنایع نفت 

منوچھر طاھری راه اندازی و استارت آپ، بھره برداری و   تعمیر و نگھداری، آموزش ھای تخصصی در حوزه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی

420 تھران

خوشھ سازندگان تجھیزات نفت، 
گاز، پتروشیمی و نیروگاھی اراک

مھدی شھری 501 مرکزی

مکانیک سیاالت مھدی رمضانی طراح و سازنده مبدل ھای حرارتی، رادیاتورھای صنعتی و کولرھای ھوایی L4 اصفھان

تخشا صنعت ھامون حمید کریمی تولیدکننده لولھ بر جھت برش سرد لولھ ھای آلوده بھ مواد نفتی و ھمچنین تیغھ ھای آن -  تولید دستگاه Hot tap جھت 
انشعاب گیری از خطوط نفت و گاز در حین جریان سیال در آن ھا

310 خوزستان

خرد صنعت اروند رمضان میری طراحی، مھندسی و ساخت تجھیزات درون چاھی نفت و گاز و پتروشیمی 411 خوزستان
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دانشگاه شھید چمران اھواز غالمحسین خواجھ رونمایی از پمپ میلھ ای مکشی SRP و نرم افزار شبیھ ساز فوران چاه 329 خوزستان

صنایع کنترل دقیق پارت رضا باصری زاده خدمات مھندسی -  اجرا -  آموزش -  تأمین قطعات برق و ابزار دقیق 309 خوزستان

پارس ایزوتوپ -  صنعتی محمدرضا داورپناه تولیدکننده انحصاری چشمھ ھای رادیو اکتیو و تنھا تولیدکننده ی سیستم ھای اندازه گیری ھستھ ای در ایران M6 تھران

شرکت ابراھیم مھدی یار قضائی اردکانی ارائھ کننده دستگاه ھای نظافت صنعتی L7 تھران

آرکا ھواساز خاورمیانھ علیرضا پاک طینت R3 تھران

پارس رھاوردان غرب مھدی احمدی سازنده دستگاه ھای باالنس صنعتی تجھیزات دوار 217 تھران

راک پیوند صنعت اروند یوسف نادری طراحی و ساخت کنترل ولو تا سایز 10 اینچ در کالس ھای 300 و 150 و 600 119 خوزستان

آواب صنعت امیر نفیسی طراحی، تأمین، ساخت، نصب، راه اندازی و مشاوره پکیج ھای تصفیھ آب بھ روش اسمز معکوس.  تأمین تجھیزات و
 قطعات پکیج ھای تصفیھ آب

R2 تھران

انجمن سازندگان تجھیزات نفت، 
گاز و پتروشیمی خوزستان

341 خوزستان

افزار کیمیای فارس عزیز اسداللھی زوج ساخت قطعات نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پاالیشگاھی و نیروگاھی 416 فارس
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شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب احمد محمدی 421 خوزستان

شرکت ملی حفاری ایران سیدعبدهللا موسوی 422 خوزستان

شعلھ صنعت ایوب عادلی تولید کننده انواع مشعل برای کوره ھای صنعتی و طراحی، مشاوره، تامین اقالم و اجرای سیستم کنترل و سوخت 
رسانی

102 تھران

کیمیا فرآور صنعت غالم رضا رحیمی کیا تولیدکننده انواع گستکھای صنعتی کھ عمدتا در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاھی و شیمیایی کاربرد دارند-  
گسکتھای اسپیرال، رینگ جوینت، پوشش فلزی، شیاردار، الستیکی، گرافیتی، الیاف غیر آزبستی و پی تی اف ای

103 تھران

توربوسیل قطعات مھم تجھیزات دوار، تجھیزات آب بندی، مکانیکال سیل، کوپلینگ، سیل گاز خشک، فیلتر گاز خشک 104 البرز

شھرآب شرق تھران حسین یوسف نیا 105 تھران

مھندسي پارس اخگر محمدحسن حقگوئی تولید تجھیزات مورد نیاز در صنعت برق،نفت ،گاز ،پتروشیمی و.... 106 تھران

ستاره پاالیھ مرتضی نژاد ستاری ساخت و تولید انواع فیلترھای خودرویی و صنعتی 107 اصفھان

تست صنعت علی انصاریان تولیدکننده و تأمین کننده ماشین آالت و تجھیزات صنایع آب و فاضالب، نفت و گاز و پتروشیمی، قند و شکر و سایر
 صنایع، واردات و صادرات مواد اولیھ کاالھا و قطعات یدکی، کلیھ امور پیمانکاری و مشاوره در رابطھ با امور 
صنعتی و عمرانی و توسعھ صنایع سبک و سنگین و ایجاد مراکز صنعتی و کارخانجات و در صورت ضرورت 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزھای الزم

108 تھران

آروین تبریز امیر قیومی اتصاالت، فلنج و شیرآالت فلزی 109 تھران
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تعمیر و نگھداري ماشینھاي دوار
 جنوب

علی خداوردی تولید تجھیزات مربوط بھ تعمیر سریع خطوط لولھ نفت و گاز، تولید قطعات یدکی انواع پمپ، توربین و شیر آالت بھ 
روش مھندسی معکوس

110 تھران

پارس تکنیک محي الدین احمدي 145 تھران

پترو مکانیک خاورمیانھ مسعود واحدی تامین کننده رسمی محصوالت واترجت ، واترجت صنعتی ، جت ماشین ، دایناجت ، پمپ پلنجری ، پمپ فشار باال 115 تھران

دانش بنیان مھندسی نوآوران پایش میالد علیدادی خرید و فروش تجھیزات اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات ، تجھیزات بازرسی فنی ، ساخت تجھیزات صنعتی بر اساس 
نمونھ یا نقشھ ھای موجود و نصب و راه اندازی آن ھا ، مشاوره فنی در زمینھ آنالیز ارتعاشات و تست ھای مخرب و 
ارائھ دھنده خدمات تخصصی بر اساس استاندارد ھای روز دنیا در زمینھ پایش وضعیت ، باالنس دینامیکی و بازرسی
 فنی

115.1 تھران

عمران سازان مھاب منصور شریعتی أمین تجھیزات و قطعات مورد نیاز سیستم ھای تصفیھ و ضدعفونی آب 117 تھران

آذین فورج فرج هللا علیزاده تولیدکننده قطعات سبک و سنگین آھنگری شده از جملھ انواع فلنج از سایز 1 الی 60 اینچ 118 تھران

فرا فن گاز تھران مھدی میرزایی نفت گاز پتروشیمی گاز رسانی صنایع ریختھ گری و جوش و برش صنایع الکترونیک صنایع غذایی 114 تھران

لولھ گستر اسفراین رضا برزین تولید لولھ ھای بدون درز کیسینگ و تیوبینگ 120 تھران

صنایع شھدای حدید-  کارخانھ 
ساخت قطعات و تجھیزات نفت و

پژمان مصطفوی (H)V (H), T (H) , P  و در مدلھای psi, 5000 psi, 10000 psi 3000 1.  تجھیزات سرچاھی خشکی با فشار کاری
 "X-mas tree assembly 26 تحھیزات سرچاھی فراساحل  .C (H) , A (H)- Y NO. 1 to NO. 12, AG (H),. 2 , 

x 18 5/8" x 13 3/8" x 10 3/4" x 7" tubing 6500 PSI

121 تھران
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پترو صنعت عادل علی پور اسماعیل فتیده فعالیت ھای این شرکت بھ شرح زیر خالصھ گردیده است: 1-  تولید فلنج: این شرکت با بھره گیری از تجربیات گذشتھ،
 در سال 1388 اقدام بھ توسعھ فعالیت ھا در زمینھ ساخت انواع فلنج ھا و رگوالتورھای گاز خانگی در صنایع کشور
 نموده است.  در حال حاضر این شركت با دارا بودن كارگاھي مجھز بھ مساحت تقریبي 5000 متر مربع در شھرك 
صنعتي چھاردانگھ و ھمچنین ارتباط مستقیم با تولید كنندگان معتبر متلایر خام فورج شده ، بعنوان یكي از فعال ترین 
شركت ھایي می باشد کھ در داخل کشور توانستھ جایگاھي مھم در صنعت تولید فلنج ھا ایجاد نماید .  2-  تامین کاال: 
گروه ھمکاران این شرکت در داخل و خارج از کشور، تامین کننده اقالم پایپینگ از جملھ انواع شیرآالت، اتصاالت، 
فلنج و لولھ ھای مورد استفاده در صنایع مختلف از جملھ نفت، گاز و پتروشیمی می باشند.این شرکت با تاسیس یک 
شرکت GENERAL TRADINGبا نام تجاری شایورد از سال 2006 در زمینھ تامین کاال (صادرات و واردات ) با 
شرکت ھای معتبر و مطرح اقدام نموده است.  3-  ساخت انواع تجھیزات تست و تعمیر شیرآالت صنعتی:ساخت انواع 
دستگاه تست ھیدرواستاتیک انواع شیرآالت و ساخت انواع میز تست شیراطمینان ، دستگاه تست کنترل ولو ، انواع 
یونیت پرتابل و دستگاه فیس تراش و لپینگ شیرآالت صنعتی بھ شرح زیر: � ساخت انواع دستگاه تست ھیدرواستاتیک
 انواع شیرآالت صنعتی تا فشار کاری 1000bar،از سایز " 2/1 تا "60 � ساخت انواع میز تست شیر اطمینان تا 
فشار کاری 1000bar،از سایز " 2/1 تا "32 � ساخت انواع میز دستگاه تست کنترل ولو از سایز " 2/1 تا "32 �
 ساخت انواع یونیت پرتابل جھت تست ھیدرواستاتیک تا فشار کاری � 2000bar ساخت انواع دستگاه فیس تراش و 
لپینگ شیراالت صنعتی 4-  طراحی و مشاوره: مجموعھ متخصصین این شرکت آمادگی الزم برای انجام طراحی و 
مشاوره مھندسی در زمینھ پایپینگ را در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ھمچنین نیروگاھی دارا می باشند.

122 تھران

شیر سازي پترو فجرمرکزي مجتبی نظافتی تولید تجھیزات و قطعات صنایع نفت، گاز، صنایع فوالد و خودروسازی 124 مرکزی

سامان پایا ایده نماینده انحصاری محصوالت Spirax Sarco انگلستان 130 تھران

تجھیز ارگ پارسیان (تاپکو) شھرام الوندی ساخت دستگاه ھای گرداننده فوقانی Top Drive و سایر تجھیزات جانبی 126 تھران

تأمین کاالی توربین ماشین 
خاورمیانھ

جواد تقی زاده صدقیانی مھندسی معکوس ,  ساخت و تولید قطعات و مجموعھ ھای ماشین آالت دوار شامل روتور کامل ناحیھ گرم و سرد 
توربین ھای گازی زیر 20 مگاوات,  روتور کامل توربین بخار ,  تولید انواع پره ناحیھ گرم و سرد توربین ,  مجموعھ 
کامل استاتور توربین گازی ,  ساخت انواع یاتاقان ,  عایق حرارتی ,  ساخت محفظھ احتراق ,  ساخت مجموعھ کامل 
سیستم کنترل ھوای ورودی ,  ریختھ گری دقیق و ماشین کاری پوستھ ھا و ھوزینگ ھای توربینی

131 تھران

کاسپین شیر کادوس انجمن شیرآالت صنعتی در حوزه نفت و گاز 132 تھران
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کوشا توربو کمپرسور سپاھان داود نقی ھا طراحی، تولید و تعمیر بیرینگ ھای بابیتی، دستگاه تست استاتیک و دینامیک درای گس سیل
تست انواع نشت بندھای خشک (Dry Gas Seal) با فشار 500bar و دور 30000rpm، طراحی، تولید و تعمیر 
،(Dry Gas Seal) انواع نشت بند ھای خشک

133 اصفھان

میعاد صنعت کوشان احمد گلستانھ راد تولید کننده انواع قطعات الستیک و پالستیک ، انواع لرزه گیر ، گردگیر ،نوار اب بندی ، کوپلینگ ، واشر ، کاسھ نمد
 ، گسکت تفلونی ،دیافراگم ولو ، انسیالتور ، اندسیل ، اورینگ

134 تھران

کول سامر بھرنگ جان احمد طراحی، ساخت و تامین مبدل ھای حرارتی صفحھ ای -مبدل ھای ھواخنک-  سیستم ھای تھویھ (HVAC) - فیلترھای 
صنعتی

135 تھران

رن ھیدرولیک (فرا صنعت آرتا 
گستر مھام)

حمید ناصری تأمین ابزار و تجھیزات، تجھیز خطوط لولھ تولید 137 تھران

تلمبھ توس محمد ابراھیم حسن پور طراحی و ساخت انواع پمپ ھای صنایع تبدیلی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شیمیایی) 142 خراسان رضوی

شرکت مھندسی کاھنگان مھر منصور امین پویا طراحی و تولید سیستم ھای ارتینگ و تجھیزات ایمنی، سیستم حفاظت از صاعقھ، یراق آالت توزیع و انتقال 143 تھران

پژوھشي صنعتي طاھا قالب طوس
TGT Co . 

انوشیروان فرشیدیان فر تولید و ساخت مبدلھاي حرارتي صفحھ اي 111 خراسان رضوی

برنا الکترونیک محسن نصری کارالدانی (EPC پیمانکار)تولیدکننده: انواع رلھ ھاي الكترونیكي، انواع مقاومت ھاي الکتریکی صنعتي، تجھیزات حفاظت كاتدیك
 و آند MMO در انواع لولھ اي، نواري و كابلي (از انواع آندھای حفاظت کاتدیک) انواع ترانسفورماتورھای افزاینده 
و کاھنده از نوع خشک و روغنی،سیستم ھای پایش و کنترل از راه دور حفاظت کاتدیک، باتري شارژر وUPSھای
SMD و اینورتر،خدمات مونتاژ بردھاي الكترونیكي بھ روشAC صنعتی، كنترل دور موتورھای 

146 تھران

صنایع پنتان شیمي عبدالمھدی رضازاده طراح و سازنده تجھیزات داخلی(Internals) مخازن،برجھاوراکتورھا درصنایع نفت گاز و پتروشیمی 147 تھران
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برق و تأسیسات داریان اسفندیار رحمتی شرکت داریان سازنده تابلو برق ضد انفجار از جنس آلومینیوم ریختھ گری و کلیھ متعلقات و تجھیزات مربوطھ می 
 Signaling & Controling باشد.  عمده تولیدات شرکت داریان شامل تابلو برق و دیگر تجھیزات ضد انفجار نظیر
Accessories در گروه گازی Ex d llB T4-T5-T6 مطابق با استاندارد ھای IECEX , ATEX می باشد کھ کاربرد 

وسیعی در صنایع مختلف ؛از جملھ صنایع نفت ،گاز،پتروشیمی جھت نصب در مناطق خطر Zone 1,2,21,22 دارد .

153 تھران

پمپاژ کرمانشاه معراج محرابی موقر سازنده انواع پمپھای صنایع نفت گاز پاالیش و پتروشیمی -  سازنده انواع قطعات یدکی فلزی پمپ-  توربین -  کمپرسور 
و... بھ روش مھندسی معکوس

148 کرمانشاه

صنایع واشر سازي بھتا کورش آھنج تولید انواع واشرھای صنعتی 149 تھران

تولیدي تحقیقاتي ساختھ ھاي نسوز
 گھر سرام

عبدالرضا حمیدی اکتیویتد الومینا مولکوالرسیو 3A و 4A کاتالیست اکسی کلریناسیون پکینگھای سرامیکی و استلنس استیل 150 تھران

صنعتي آما رامین علیزاده راد تولید انواع محصوالت مصرفي جوشكاري 151 تھران

آرین پترو ایده حجت هللا ریاضتی -  تدوین و برگزاری دوره ھای تخصصی شیرآالت -  برای اولین بار در ایران تولید و عرضھ نرم افزار آموزشی 
شیرآالت -  تولید انواع گریس پمپ فشار قوی برای شیرآالت -  تأمین مواد روانکاری وآببندی شیرآالت با پایھ سنتتیک -
 ساخت انواع گریسخورھای شیرآالت در انواعNPT , NPS در رزوه ھای گوناگون -  تولید پکیج ابزارھای سرویس 
Valve Pits Mangement نگھداری شیرآالت -  تعمیر انواع گریس پمپ ھای فشار قوی -  طراحی و اجرای پروژه
 برای اولین بار در کشور -  ساخت دستگاه واتر سند بالست و انجام پروژه ھای زنگ زدایی بدون جرقھ -  عایقکاری
 ضد خوردگی شیرآالت و تجھیزات با پلی یورتان و پتروالتیوم و.. - تعمیر شیرآالت گاز روی خط بدون قطع شبکھ 
گاز -  ساخت ساقھ و نصب Stem Extention - عرضھ کلمپس ھای نشت بند خطوط لولھ بصورت آنالین و بدون 
قطع شبکھ گاز -  تامین انواع پوشش ھای محافظتی خطوط لولھ -آب بندی و ترمیم انواع سازه ھای بتنی

152 تھران

فراز انرژی آسیا فرشید راست گفتار تولید کننده درای گز سیل و سیستم ھای نشت بندی مورد مصرف در توربو کمپرسور و پمپ ھای صنایع نفت و گاز 154 تھران

آبران صنعت عزیزالھ رضاییان ساخت پمپھای سانتریفیوژ مطابق با استاندارد API و قطعات یدکی تجھیزات دوار، سیل ھای مکانیکی ، دیزل پمپھای 
خودمکش سیار و تریلر پمپھای آتش نشانی ، تجھیز خودروھای لجن کش و آتش نشانی

155 تھران
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شركت فناوري تجھیزات سرچاھي
 (وتکو)

محمد خادمی موغاری (Well head & X- mass tree) طراحي ، ساخت و نصب تجھیزات سرچاھي 156 تھران

انجمن سازندگان تجھیزات صنعت
 نفت ایران (استصنا)

157 تھران

برنا قطعھ پارس دانش پور جعفر دھکردی L6 خوزستان

تولید پوشش لولھ ماھشھر علی پاشا پور پزشک تولید پوشش لولھ و اتصاالت 113 خوزستان

شرکت بازرگانی سیال کنترل حمید رضا شیرآالت و اتصاالت صنعتی R4 تھران

پیشتازان صنعت قطعھ جنوب زھرا حیدری تولید انواع آب بندھای مکانیکی، مکانیکال سیل و محصوالت االستومر 336.1 خوزستان

مھرآراد گستر جنوب سید محمدرضا 
سیدشاھوربندی

R5 فارس

فالمک ماشین ھوشنگ صفری تأمین کننده ماشین آالت نظافت صنعتی R6 تھران

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اھواز فرج هللا براتی R1 خوزستان

شھاب آسا بین الملل 141 تھران
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کلھر تجارت باختر مجید آزادگی 141.1 تھران

فراصنعت جدار 406 تھران

اھواز مخزن M7 خوزستان

توسعھ محصول کیا صنعت شریف R7 خوزستان

خدمات مھندسی کارون ایمن قطعھ طراح و سازنده قطعات صنعتی حفاری، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیشکری 402 خوزستان

تھویھ اکسین سیدعلیرضا ساالری سیتسم ھای تھویھ مطبوع صنعتی و فیلتراسیون ھوا L8 خوزستان
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