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سیدحسین رضا شریعت ابداع صنعت برق1
داودي

تولید کننده انواع پست برق( کمپکت،ترکیبی،پدمانتد) ، اتوبوستر و جعبه انشعاب 
فشارمتوسط، ترانسفورماتورهاي روغنی و رزینی، تابلو فشارمتوسط و فشارضعیف

021-88071902
051-32400133

021-88376718
051-32400134www.esb-co.ir

info@esb-co.ir
esbargh@gmail.com

89770052h.dehghani@yahoo.com-36425507021-021طراحی و ساخت تابلوهاي برق صنعتیرضا تاتاراتحاد صنعت مدبران2

77649308-021پیمانکاري برق و تابلوسازيحسین صالحی شالکوهیاحداث قدرت نیرو3
021-77643516

021-77649308
021-77643516www.egn-co.cominfo@egn-co.com

8542-021انواع تابلوهاي فشار ضعیف و متوسطحمید منتظريالکترو کویر4
0353-7272974

021-88789448
0353-7273205www.electrokavir.cominfo@electrokavir.com

32661414www.westpumpiran.comwestpumpiran@gmail.com-32671415081-081تولید و ساخت تابلو برق فشار ضعیف، متوسط و قويسعید زاهد مهاجرانیالکترو تابلو غرب5

75-44905571-021تولید تابلو برق و تجهیزات برقیمهدي علیمرادیانایران سوئیچ6
021-44901516-19

021-44905565
021-44908168www.iranswitch.orgiranswitch@gmail.com

88724751-021انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعیفیوسف اصغریانایران سیبوك7
021-88728891021-88714478www.iranseabock.cominfo@iranseabock.com

27647599www.irantablo.cominfo@irantablo.com-27647100021-021سازنده تابلوهاي برق صنعتی فشار متوسط و فشار ضعیفرامین پوالدیان کاريایران تابلو8

حسین سروشایستا نوآوران نیرو9

تولید،نصب و راه اندازي انواع تابلوهاي برق صنعتی فشار متوسط و فشار ضعیف 
اعم از کشویی و فیکس، خدمات بهینه سازي و بروزرسانی تجهیزات حفاظت و 
به  EPC کنترل تابلوهاي پست هاي انتقال و فوق توزیع، اجراي پروژه هاي

صورت کلید دردست در زمینه پست هاي انتقال و توزیع برق و حفاظت و کنترل 
و اندازه گیري و تاسیسات الکتریکی،تامین تجهیزات برقی اعم از رله هاي 

حفاظتی سیستمهاي کنترل و اتوماسیون،کلیدهاي فشار متوسط و ضعیف و ...

021-44259661
021-44259786
021-44278363

021-44259827www.inn-co.co
noavaranniroo@gmail.com

info@inn-co.co

طراحی و تولید انواع تابلوهاي برق- مشاوره و پیمانکار و تامین تجهیزات پروژه معین سخنورآرمان نیرو تیراژه10
36776285www.armannirootirazheh.com-36776285051-051هاي برق

armannirootirazheh@yahoo.com
armanniroosale@yahoo.com

22051171www.arianasansor.cominfo@arianasansor.com-23553000021-021تولید انواع تابلو فرمان آسانسورحسین بختیاري فرقانیآریان آسانسور11

سازندگان تابلوهاي برق (02)
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35563122vahidkh1365@yahoo.com-35555471041-041تولید تابلوهاي برقوحید شکاريآسان برق شبستر12

82-88331378-021ساخت انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط ثابت و متحركعلی آشتیانیآشتیان تابلو13
021-88331381021-88331373www.ashtiantablo.cominfo@ashtiantablo.com

43239001www.alborzgenerator.comalborzgenerator@gmail.com-44229599011-011فروش دیزل ژنراتورمحسن نظريبرق افشان البرز14

طراحی و تولید تابلو برق فشار متوسط و ضعیف، باسداکت، سینی کابل و خدمات علی الهامی انوربرق آسان تبریز15
برش لیزري

041-36377170
041-36373411-12041-36373548www.barghasan.cominfo@barghasan.com

86121445www.parstableau.cominfo@parstableau.com-91072222021-021تابلوهاي برق فشار قوي، متوسط و ضعیفپرویز قائم مقامیپـارس تابلو16

طراحی و ساخت پستهاي برق و تجهیزات و قطعات الکتریکی و اجراي پروژه محمدحسین جنتیپارس تابلو صنعت17
86121445www.parstableau.comr.roushan@blueandpgroup.com-3021-88525592-021هاي اتوماسیون

56418310www.pars-sanat.com-56418311021-021تولید تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسطرامین کدیورپارس صنعت پرند18
sales@pars-sanat.com
a.karimi@pars-sanat.com

2ptsco3@yahoo.com-86051471-2021-86051471-021سازنده تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسطحمید بیگلريپارسیان توانیر سپهر19

88778275www.partokartehran.comebc_2012@yahoo.ocm-19021-88779018-021تولید انواع تابلو برق، تامین تجهیزات برقیعبدالواحد خوراپرتوکار تهران ( الکترو بی سی) 20

88615911www.p-s-co.irinfo@p-s-co.ir-10021-88615908-021تابلوهاي برقکاظم گرامیپشتیبانی صنایع21

77250758www.pas-iran.iriapomid@gmail.com-77031295021-021تولید تابلو برق . تامین اقالم برقیحسین ایرانفردپویا افراز سگال22

تولید تابلوهاي برق فشار قوي و متوسطمحمد ذوالفقاريتابان تابلو شرق23
021-88846910
021-88846123
021-88846742

021-88820497www@tabantablo.cominfo@tabantablo.com
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طراحی و تولید انواع تابلوهاي برق صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسط و پست سلطانعلی سروي مرقیتابش تابلو24
34760629www.tabeshtablou.cominfo@tabeshtablou.com-31026-34760627-026هاي پیش ساخته کمپکت

تجهیزات برق و سیاالت فوالد 25
علیرضا روغنی( ساتها) 

–تابلوهاي برق کشویی و  –تابلوهاي برق کشویی و فیکس فشار ضعیف 2 1
–سینی و نردبان کابل و متعلقات فیکس فشار متوسط 3

–باسداکتهاي هوایی فشار ضعیف و  –باسداکتهاي کمپکت فشار ضعیف 5 4
 (EPC )متوسط 6-مشاور و مجري پروژه هاي برق

031-37609027-8031-37608552www.sathaco.com
info@sathaco.com
sales@sathaco.com

طراح و سازنده تابلوهاي برق فشار ضعیف و متوسط در انواع ثابت و کشوییاحمد جان آقائیتکساز تابلو بشل26

011-42433924
011-42433927
011-42433929
021-88854758
021-88854760

021-88854758www.taksazbeshel.comoffice-markazi@taksazbeshel.com

88320923www.tavanantablomehregan.co-88842410021-021طراحی و ساخت تابلوهاي فشار ضعیفهاشم نجفی آشتیانیتوان تابلو مهرگان27
m

info@tavanantablomehregan.com

32223017www.itsd-co.com-32223016024-024تولید پست هاي پیش ساخته و تابلوهاي برقمجتبی شهبازيتوسعه پست هاي ایران ترانسفو28
info@itsd-co.com

s.ghadimi.itsd@gmail.com

88252909-021تابلوهاي برق، پروژه هاي EPC، سازه هاي فلزيامیررضا برکتینتولید ملزومات برق29
021-87740021-88260707www.tmb-co.com

marketing@tmb-co.com
info@tmb-co.com

88703617www.nirougroup.comNirou.group.office@gmail.com-4021-88703622-021انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و قويمسعود حاجیانیتولیدي کارخانجات نیرو تابلو30

تولیدي و پیمانکاري تأسیسات برقی 31
88656271www.yam-ir.cominfo@yam-ir.com-33021-88656225-021سازنده انواع تابلو هاي برقعباس نقش نیل چییم

88880487www.jaboun.comadmin@jabou.com-4021-88880550-021طراحی و تولید تابلوهاي برق و کنترلرضا رفیعیجابون32

53518367www.zarinniroopasargad.comdariush1369molaei@gmail.com-53518366031-031تولیدتابلو برق و مونتاژ تابلو برق صنعتی و اتوماسیونداریوش موالییزرین نیرو پاسارگاد33

33959821info@sateltablo.ir-57718021-021تابلو برقمسعود یعقوبیساتل تابلو آسیا34
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و MVحسام الدین توکلیساخت تجهیزات برقی لنایزد35 LV 88677129-6021-88677205-021تولید کننده تابلوهاي و برق تولید کننده باسداکت هايwww.lenayazd.cominfo@lenayazd.com

طراحی و ساخت تابلوهاي برق و پیمانکار EPCسعید خادمیسامان انرژي36
021-88245281-5
021-88268666021-88285356www.samanenergy.cominfo@samanenergy.com

طراح و تولید کننده انواع تابلوهاي برق ( فشار متوسط و فشار ضعیف فیکس و علیرضا کفائیسانا الکتریک شرق37
44064092www.sanaelectricshargh.cominfo@sanaelectricshargh.com-44064092021-021کشویی) ، پست هاي موبیل و پست هاي کمپکت کیوسکی

,PCفرخ طایفیسایبر صنعت38 EPC و سیستم هاي کنترل و پیمانکار lv،mv 88604499-8021-88606201-021سازنده تابلو برقwww.cyberind.cominfo@cyberind.com

12www.shebakniroo.irinfo@shebakniroo.ir-77740710-12021-77740710-021تابلوهاي برقمهران عباسعلیانشباك نیرو39

،پستهاي موبیل، پست کمپکت، نیروگاه هاي تولید پراکنده و محسن شادمانصانع شرق40 LV،MV تابلوهاي
35243522www.saneshargh.irinfo@saneshargh.ir-35243522051-051دیزل ژنراتور، تسویه خانه هاي آب و فاضالب ( ثابت و متحرك) 

37275774www.samandelta.irinfo@samandelta.ir-37272882035-035تولید تابلو برق فشار ضعیف و متوسطحمید خلیفه نیريصنایع برق سامان دلتا41

36428425www.ttsh.irt.t.shargh@gmail.com-24021-36428420-021تولید انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعیفعلی اربعهصنعتی تابش تابلو شرق42

33309303www.tabarestantablo.comtabarestan_tablo@yahoo.com-33309303026-026تولید تابلو هاي برقجمشید قباد پورطبرستان تابلو آریا43

88052908-021طراحی و تولید تابلوهاي برق صنعتی و اتوماسیون-مانیتورینگمجتبی نظام آباديفجر تابلو مرکزي44
086-34130501-3

021-88052908
086-34130501-3www.fajrtablo.comfajrtablo@gmail.com

32244332www.faraniroo.netfactory@fnspgroup.com-85527601028-021سازنده انواع تابلوهاي برق فشار ضعیف ومتوسط و انواع سازه هاي فلزيعطااله امیرکافیفرانیرو صنعت پیشرو45

فنی مهندسی کسري الکترونیک 46
35601271www.k.e.sepahan.comk.e.sepahan@gmail.com-35601271031-031تولید و تعمیر تابلوهاي فشار قوي و صنعتیمحسن رزاززادهسپاهان
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برق، نمایندگی خدمات پس از فروش گروه ایران ترانسفو، ارائه کلیه خدمات و عباس درخشنده ریشهريفنی و مهندسی قلعه ساز ریشهر47
33577144gsrishehr@yahoo.com-33577145077-077تجهیزات ترانسفورماتورهاي توزیع و قدرت و روغن هاي صنعتی

82163777www.kermantablo.cominfo@kermantablo.com-82163000021-021ساخت انواع تابلو برق و سیستم کنترلی و نرم افزار اسکاداعفت ایزدخواه کرمانیکرمان تابلو48

33386027www.kermanvoltage.cominfo@kermanvoltage.ir-9034-33386028-034طراحی و تولید تابلو برق فشار ضعیف و فشار متوسطرضا بیگ زادهکرمان ولتاژ49

تولید تابلو برقمحمد ناهیدفرکیان ایساتیس پارس50
035-37273486
035-37273204
035-22737460

035-37273485
021-89784867www.kiyanisatis.com

info@kiyanisatis.com
a.rastegar@kiyanisatis.com

گروه توسعه پروژه هاي نیرو و 51
37052563norouzi@pnap.ir-3051-37052100-051برق و اتوماسیون صنعتیمرتضی نوروزي کاخکیاتوماسیون پاژ

20www.lavantablo.cominfo@lavantablo.com-33386319-20034-33386319-034طراح و سازنده تابلوهاي برق و اتوماسیون صنعتیجواد قربانی پورالوان تابلو52

32284884www.maziyarsanat.cominfo@maziyarsanat.com-35155000011-011تولید انواع لوازم خطوط انتقال نیروي برقامین باباجان زاده صورتیمازیار صنعت بابل53

ساخت تابلو برق، پست برق و اجراي پروژه هاي پیمانکاري، صنعت ، بازرگانی و امیرحسین خواجه زادهمتین صدر صنعت54
46809349www.matinsadr.commss96.co@gmail.com-88019567021-021ساختمانی

46853780www.seraj-eng.cominfo@seraj-eng.com-9021-46815398-021تابلو، ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی فشار قويعلی قیوم اصغريمهندسی برق قدرت سراج55

پروژه هاي اتوماسیون صنعتی، تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی و رباتهاي سعیده محبوبیمهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ56
صنعتی

021-66741415
021-66730954
021-66733040

021-66760281www.qeshmvoltage.cominfo@qeshmvoltage.com

88536991www.palanir.com-88536959021-021کنترل و ساخت تابلوهاي SVCبازرگانی، تامین تجهیزات، اجراي پروژه هاي صنعتی در زمینه برق و سیستم کیوان حسینی مکونديمهندسی بین المللی پاالنیر57
k.makvandi@palanir.com
purchasing@palanir.com

56235398www.parsian-tablo.comparsiantablo@yahoo.com-7021-56235395-021ساخت تابلوهاي برق و نصب و راه اندازيفریبرز شایان دوستمهندسی پارسیان تابلو فجر58
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9www.pishrokhorasan.compishro_khorasan@yahoo.com-36652488-9051-36652488-051تولید تابلوهاي برق صنعتی و لوازم الکتریکیرضا اسماعیل پور قوچانیمهندسی پیشرو خراسان59

ارکین فتح اله زادهمهندسی تال ایران60

PLC تابلوهاي فشار ضعیف و فشار متوسط فیکس وکشوئی،تابلوهاي کنترل با
هاي زیمنس و ABB،تابلوهاي حفاظت و اندازه گیري نیروگاهی و 

پست،شارژرهاي صنعتی و سایر اقالم منابع تغذیه مانند اینورتر، کانورتر، رکتیفایر، 
و ... ،تابلو و پست کمپکت،سینی و نردبان کابل و گریتینگ ،تأمین سینی و 

هاي صنعتی و اداري ،نصب و  UPS تأمین، GRP (FRP ) نردبان و گریتینگ
راه اندازي تأسیسات الکتریکی و کنترل

021-88648284021-88648253www.taliran.com
factory@taliran.com
office@taliran.com

و انواع تابلوي برقمصطفی درمهندسی سازند61 88723797www.sazand-co.comtech@sazand-co.com-6021-88723795-021تولید مولد برق( دیزل ژنراتور) 

تولید سکسیونر، دژنگتور و تابلوهاي فشار متوسط کشوئی و کمپکتروزبه ترکی شریف آباديمهندسی صنایع برق آذر کلید62
021-88540208
021-88540269
021-88175503

021-88732158www.azarkelid.com
contact@azarkelid.com
 dinyar@azarkelid.com
rouzbeh@azarkelid.com

ساخت تابلو برق، تجهیزات الکتریکی و الکترو مکانیکی و تامین و تولید قطعات فریبرز سخنورمهندسی و صنعتی نیک پایا نیرو63
88175493Hoda.jalalirad@gmail.com -88175493021 -021مورد نیاز صنایع برق، نفت و گاز

LVمهدي قره داغلیمهندسین بنیان تابلو64 ,MV طراحی و تولید تابلوهاي برق
021-46832481
021-46834296
021-46077065

021-46832481www.bonyantablo.cominfo@bonyantablo.com

مهندسین رسانش انرژي نوین  65
44002534www.rasan-eng.comrasanesh.energy@gmail.com-44002535021-021طراحی و ساخت انواع تابلوهاي برق و پستهاي کمپکتحسین میرزایی( رسان) 

48000820www.mihantablofajr.commihantablofajr@yahoo.com-48000820021-021مشاور، طراح و مجري پروژه هاي تابلو برق فشار ضعیف و متوسطحمید حالجی قهیمیهن تابلو فجر66

88536447www.zharfpouyan.netinfo@zharfpouyan.net-88536447021-021ساخت تابلو و پست هاي برق فشار قويحسین احمدينواندیشان کلید گستر پویا67

44430241www.nbaco.comnba@nbaco.com-44481770021-021تولید انواع تابلوهاي فشار ضعیف و متوسط، پست هاي کمپکت و تابلوهاي DCحبیب صالحینوآوران برق آریا68
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56231752www.ntn-pars.cominfo@ntn-pars.com-1021-56231750-021سازنده تابلوهاي برقمجید قمشلونوین طرح نیرو پارس69

88701414تولید انواع ترانسهاي اندازه گیري جریان و ولتاژ فشار متوسط و قويمنصورينیرو ترانس70
071-37438650-51

88701415
071-37438691www.niroutrans.comtehran@niroutrans.com
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