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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.irinfo@esb-co.ir

حسین اخیانیاترك انرژي گستر ارس2
تولیدکننده رلههاي هوشمند میکروپروسسوري جهت نیروگاه 

ها، شبکه هاي انتقال و فوق توزیع ، صنایع سنگین، نفت، گاز و 
در ایران protecta پتروشیمی تحت لیسانس شرکت اروپایی

021-22559571021-22564434www.atrakenergy-aras.comsales@atrakenergy-aras.com

22885362-021تولید کننده روغن ترانسفورماتور و روغنهاي صنعتیاحمدکچه چیانارم شیمی آذربایجان3
021-22871372021-22877099www.aech.cominfo@aech.com

تولید ترانسفورماتور برقحسین عابدینیاروند ترانس پارس4
021-22350657
021-22356182
021-22367361

021-26742730www.arvandtrans.cominfo@arvandtrans.com

انجام پروژه هاي تحقیقاتی در زمینه برق و الکترونیک و تولید محمد عبابافهاالبرز میکرو سیستم5
32243671www.alborzmicrosystem.cominfo@alborzmicrosystem.com-2028-32243521-028تابلو برق

8542-021انواع تابلوهاي فشار ضعیف و متوسطحمید منتظريالکترو کویر6
0353-7272974

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

غنچه قربانیالکو پارس7

توزیع و تولید کننده ي تجهیزات تابلو هاي فشار متوسط: انواع 
دژنکتورهاي گازي و خال(لترال،فرانتال و کشویی)، 

سکسیونرهاي گازي قابل قطع، فیوزدار و غیرقابل قطع زیر بار 
گازي و خشک روتاري، سکسیونر گازي هوایی(سرتیري)، 
(KV (در سطوح ولتاژي 24/36 RMU/GIS تابلوهاي

026-34094578
026-34094576
026-34094573
026-34094571

www.elkopars.cominfo@elkopars.com

44289156www.atecco.ir-9021-44289028-021ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت برقآرش آقائی فرالوند توان انرژي8
info@atecco.ir

info.atecco@gmail.com

33651862www.ojanelectronic.irojanelectronic@gmail.com-32848511028-028تولیدکننده سیستم هاي مخابراتی و کنترل روشناییهمایون جعفرخانیاوژن الکترونیک آزما9

26352889www.iranplatin.iriranplatin@yahoo.com-26352889021-021تولیدانواع پالتین کنتاکت و سوئیچ هاي الکتریکیسروناز شریفیایران پالتین10

56417785www.itr.irinfo@itr.ir-56417794021-021طراحی و ساخت ترانسفورماتورهاي توزیعایرج فکورایران ترانسفو ري11
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22055765www.etesalco.cominfo@etesalco.com-22037055021-021تولید و بازرگانی تجهیزات برق صنعتی و شبکه توزیع برقمهدي افنانیایستا توان اتصال12

تولید انواع کلیدهاي مینیاتوري، فیوزهاي کاردي و پایه کاردي، عباسعلی افنانیایستا توان صنعت13
ته فشنگی، کتابی و پایه کتابی

021-22028028
021-22022956021-22055765www.iraneti.ireti@iraneti.ir

طراحی و ساخت انواع ترانس و رکتیفایرهاي الکترولیز و رله حسین میريایمن مبدل آسیا14
32221986www.eamenmobaddelasia.cominfo@eamenmobaddelasia.com-32221985024-024هاي حفاظتی

22892694www.abanups.comoffice@abanenergy.com-88754046021-021منابع تغذیه الکترونیکجمال حسین زاده گناباديآبان نیرو منطقه آزاد چابهار15

66935745www.apzsharif.cominfo@apzsharif.com-66935745021-021تولیدکننده تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهیمهدي شفیعی قاسمیآتیه پردازان ظهور شریف16

20www.isfahanswitch.cominfo@isfahanswitch.com-36412615-20031-36412615-031تولیدکننده تجهیزات برقمحمد فرهادي فرآرکا صنعت پارس آسیا17

56416982www.arvinsb.comArvinplastics@gmail.com-56417042021-021تولیدکننده مواد و قطعات کامپوزیتیمحمد برازندهآروین صنعت بسپار18

44002073www.aria-electronic.irhamyar_sanat@ymail.com-44001441021-021تولید انواع آالرم یونیت، پنجره آالرمبابک آشناآریا الکترونیک همیار صنعت19

7www.arya-transfo.cominfo@arya-transfo.com-33670126-53023-33670148-023تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهاي توزیع، روغنی و ....سجاد ایده لوئیآریا ترانسفو شرق20

7www.arya-transfo.cominfo@arya-transfo.com-33670126-53023-33670148-023تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهاي فوق توزیع، قدرت و ...محمدتقی کشاورزيآریا ترانسفو قدرت21

هاناصر سلیمآریا صنعت سلیم22 RTD 88865348-2021-88343851-021تولیدکننده سنسورهاي حرارتی، ترموکوبل ها وwww.salimgroupco.cominfo@salimgroupco.com

44030073www.ariankelid.irariankelid@gmail.com-47158000021-021بازرگانی و تولید کلید و تابلوهاي فشار قوي و پست برقمهران عاشوريآرین کلید پارس23
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تولید و تعمیر ترانسفورماتور و کویل ژنراتورهاي فشار قوي و حمید غفرانیآزمون نیروي فرهنگ24
امور بازرگانی

021-88274424
021-65421791-5

021-88274393
021-65421790www.azmoonniroo.comazniroo_f@yahoo.com

تولیدکننده سرامیک هاي محفظه احتراق توربین هاي گازي محمد حسین زادهبازرگانی اطلس سرام کویر25
V94.2025-33344503025-33342949www.atlasceram.irmhyazdi2003@gmail.com

طراحی و تولید تجهیزات اندازه گیري انرژي، کنترل، بیتا حاتمباسط پژوه تهران26
44268362www.basetp.cominfo@basetp.com-44268342021-021مانیتورینگ،اتوماسیون،سکسیونرهاي هوشمند گازي

43239001www.alborzgenerator.comalborzgenerator@gmail.com-44229599011-011فروش دیزل ژنراتورمحسن نظريبرق افشان البرز27

کیلووات (VFD)کاظم نورزاد دولت آباديبرق و الکترونیک پرتو صنعت28 88887809www.partosanat.cominfo@partosanat.com-88662288021-021تولید کنترل دور الکتروموتور تا رنج 400

تولید کننده انواع دژنکتور، سکسیونر و سوئیچ گیرهاي فشار حسن صالحیبرنا کلید البرز29
911www.kelidalborz.com-32848906-911028-32848906-028متوسط

info@kelidalborz.com,
sirous.haqiqatbka@yahoo.com

و اینورترهاي علی نعیمیبهین صنایع فاران انرژي30 ذخیره سازهاي انرژي (باتري هاي لیتیومی)
76259972www.faranenergy.cominfo@faranenergy.com-021  6-76259973-021   خورشیدي

44943651www.pencopower.cominfo@pencopower.com-44943651021-021خدمات فنی و مهندسی و تامین تجهیزات الکتریکینامی محموديپاد انرژي ناره31

padانواع کلیدهاي مینیاتوري، جریان نشتی، دستگاههاي اندازه مجید دانشورپادرعد32 mounted 22256948-51021-22256949-021گیري هوشمند، پستهايwww.paudraad.cominfo@paudraad.com

2www.swanlamp.comswanledlights@gmail.com-32400970-2051-32400970-051تولیدکننده دیودهاي ال اي دي-پنل روشنائیمحمودرضا معلیپارس سامان ایرانیان33

33790711www.parsswitch.comsales@parsswitch.com-16024-33790712-024تولید کننده کلید و سکسیونرغالمرضا فرسادپارس سویچ34

22263225info@parsshar.com-22907709021-021تولید ترانسفورماتور جریان و ولتاژمسعود ناجیانپارس شار بارز35
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تولیدکننده انواع سرکابل و مفصل برق فشار قوي، متوسط و بابک گرامی شیرازيپارس مفصل آسیا36
88307565www.parsmafsal.cominfo@parsmafsal.com-88847650021-021ضعیف

88709484www.panisun.cominfo@panisun.com-87133021-021تجهیزات برق صنعتیرضا مظلومی تبریزيپارس نیروسان37

38(PTS) طراحی، تولید و اجراي سیستم هاي ارتینگ، صاعقه گیر، سعید واحدیانپارسیان تراش صنعت
حفاظت کاتدي و پودر جوش احتراقی

021-26656483
021-26656477021-26656495www.pts.irinfo@pts.ir

محمدرضا حاجی علی پاالیش روغنهاي صنعتی زنگان39
32221587www.ziorefining.cominfo@ziorefining.com-5024-32221722-024تولید روغن ترانسفورماتوراکبري

تولید انواع خازن هاي فشار ضعیف و متوسط ، بانک خازنی سوین علی حسنیپرتو خازن40
،تابلو هاي توزیع برق و فیلم هاي متاالیز

021-22772809
021-22771947
021-22771942
021-22771961

021-22772809
021-22771947
021-22771942
021-22771961

www.pkc-capacitor.com
office@pkc-capacitor.com

mobahat@pkc-capacitor.com

88833385www.platiniran.ir-3021-88844751-021تولید انواع باتري صنعتیحمید رئیسیپالتین ایران41
info@pelatiniran.ir

nile.battery@yahoo.com

خدمات مهندسی و بازرگانیمحمد اکبريپویش گستر صنعت42

021-44493094
021-44493317
021-44492342
021-44408317
021-44408673

021-44495377www.pgspower.irinfo@pgspower.ir

37273284www.pichaz-electric.cominfo@pichaz-electric.com-2035-37273280-035تولید انواع کلید فیوز، پایه فیوز و فیوزپیمان نفیسی فردپیچاز الکتریک یزد43

32400134www.picheshsimtoos.cominfo@picheshsimtoos.com-32400133051-051ساخت و بازرسی انواع ترانسفورماتورعلیرضا شریعت داووديپیچش سیم توس44

44443999-021طراحی و ساخت سیستم هاي آنالیزرضا راجی کرمانیپیرامون سیستم قشم45
021-44444950021-44612110www.piramoonco.cominfo@piramoonco.com
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سید مهدي مدنی بجستانیپیمان خطوط شرق46

طراحی و ساخت پایانه هاي راه دور (RTU)، پاورمیتر 
-Digital) و ترنسدیوسر (Digital-Power-Meter)
Power-Transduser)-طراحی، تامین تجهیزات و 

اجراي سیستم هاي مخابراتی، اتوماسیون و اسکادا شبکه هاي 
صنعتی، مراکز کنترل، دیسپاچینگ و پست هاي فشار قوي

051-35423184051-35425622www.pks-co.cominfo@pks-co.com

تولید انواع برقگیر اکسید روي، خطوط توزیع فشار قوي، سید مجید نوربخشتجهیزات انتقال برق پارس47
88974095www.parsete.cominfo@parsete.com-3021-88974091-021سرامیکی، تابلویی

تجهیزات ارتینگ و حفاظت از صاعقهناصر پارسایی سیرتتجهیزات سیستم زمین48
021-76263112
021-76263113
021-76263115

021-76263114www.t-s-zamin.comParsai@t-s-zamin.com

فروش تجهیزات ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه و جوش سمانه رضوانیتجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر49
44072933www.kalotabhar.cominfo@kalotabhar.com-22688852021-021احتراقی

محمد مسعود کلباسی تجهیزات و سازه هاي انتقال سمنان50
انارکی

انجام محاسبات،طراحی و ساخت سازه پستهاي فشار قوي و 
26230755info@semnantse.com-7021-22016106-021برج هاي انتقال نیرو مشبک و تلسکوپی در تمام ولتاژها

تولید انواع ترانسفورماتورهاي توزیع و فوق توزیع روغنی و سعید بیگدلیترانسفورماتور توزیع زنگان51
خشک رزینی

024-33790583
024-33791372024-33790541www.transfozangan.com

titz@irantransfo.com
scrt@ttzco.com

تولیدکننده انواع ترانسفورماتورهاي کوره قوس الکتریکی و دانیال گرزینترانسفورماتور کوره آریا52
7www.arya-transfo.comh.azani@arya-transfo.com-33670126-53023-33670148-023یکسوساز و ...

صنایع روشنایی- صنایع الکترونیک- صنایع مونتاژ بردهاي هادي خبیري پورتعاونی تولیدي پیشگامان عصر ارتباطات یزد53
37272726www.paeco.irinfo@paeco.ir-37272727035-035الکترونیک

36350146info@ppep-sp.com-36359343071-071طراحی و ساخت تجهیزات حفاظتی پست هاي برقمحمدحسین منافیتوان انرژي پرداز پارسیان شیراز پیشرو54

تولیدکننده پایه هاي بتنی و تامین کننده کلیه لوازمات خطوط حیدر نجاتیتوان بتن گلستان55
321547967behnad.sanat@yahoo.com-321547967017-017نیرو

تولید و مونتاژ قطعات و لوازم سیستم هاي الکتریکی و هرمز رضويتوان ره صنعت56
88733048www.trselectrical.com-88504490021-021الکترونیکی

sales@trselectrical.com
mv@trselectrical.com

hoobakht@trselectrical.com

محمدامین مصالیی توزیع ابزار آروا57
61672www.arvatools.cominfo@arvatools.com-61672021-021تولید و تامین کلیه ابزارآالت صنعتی و خانگیپوریزدي
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35413426-25051-35413423-051تولید کننده انواع کنتور، کلیدهاي مینیاتوري و پایه کنتورسیامک فارسیانتوس فیوز58
051-35414396www.toosfuse.cominfo@toosfuse.com

32223017www.itsd-co.com-32223016024-024تولید پست هاي پیش ساخته و تابلوهاي برقمجتبی شهبازيتوسعه پست هاي ایران ترانسفو59
info@itsd-co.com

s.ghadimi.itsd@gmail.com

88762471www.abharpolymer.cominfo@abharpolymer.com-81931520021-021تولید کامپاندهاي اتیلنداوود صبوريتولیدي آمیزه هاي پلیمري ابهر60

33802013www.raad-co.cominfo@raad-co.com-27031-33802026-031تولید انواع ترمینال هاي ریلی و ملزومات برقنوید وفاییتولیدي رعد61

88703617www.nirougroup.comNirou.group.office@gmail.com-4021-88703622-021انواع تابلوهاي برق فشار متوسط و قويمسعود حاجیانیتولیدي کارخانجات نیرو تابلو62

22129817www.aco-battery.cominfo@aco-battery.com-22129830021-021تولید باتري یو پی اس و خودروییمهدي اشجعتولیدي و بازرگانی اشجع باطري63

88209352www.sabakhazen.irinfo@sabakhazen.ir-9021-88640368-021تولید انواع خازن ضریب اصالح قدرت و مجموعه بانک خازنیمصطفی مرشدتولیدي و صنعتی صبا خازن64

32121458tirsadid@gmail.com-32121457031-031تولید پایه هاي توزیع و روشنایی چدن نشکنحسن ایزديتیرسازان سدید65

32152506www.jec.irinfo@jec.ir-3034-32152501-034تولیدکننده انواع مقره فشار ضعیف و متوسط و باسبار ساپورتعباس جبالبارزيجبال الکتریک کویر66

کلیه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با انواع ترانسفورماتور و افشین آرتلیخدمات پس از فروش ایران ترانسفو67
32221353www.itass.iritass@iran-transfo.com-52024-32221347-024تجهیزات آن

5khorasanpich@gmail.com-3540994-5051-35410994-051تولید پیچ و مهرهحسن جلیلی اصلخراسان پیچ جلیل68

66410040www.dalman-co.cominfo@dalman-co.com-66469022021-021تولیدکننده کات اوت فیوز، فیوزلینک و جداساز هواییکامبیز طاهرخانیدالمن69

44024191www.daneshettesal.com-44024191021-021تولید و تامین انواع اتصاالت کابل برق و مخابراتمحمدرضا شهسواري زادهدانش اتصال کابل70
info@daneshettesal.com

m.shahsavarizadeh@gmail.com
ghazanfari.dec@gmail.com



WebsiteEmailفکستلفنزمینه فعالیتمدیر عاملشرکتردیف

سازندگان تجهیزات (05)

تولید کننده سیستم هاي نگهدارنده کابل هاي الکتریکی و مجید وحید دستگرديدوران سپنج نادین (دوسنا)71
42694076www.dossena.irinfo@dossena.ir-33980943031-021ضدانفجار در ایران

تولید خطوط برق رسانی دستگاههاي متحرك و محیط هاي عبدالرضا یحیويرافد صنعت72
4www.rafedco.comyahyavi@rafedco.com-44012972-4021-44012972-021صنعتی

88776071www.rahshad.cominfo@rahshad.com-88672530021-021تولید کننده محصوالت الکتریک و الکترونیکحامد گرشاسبیرهشاد الکتریک73

38414057www.rizmoj.irinfo@rizmoj.ir-38468558051-051تولید کننده تجهیزات حفاظت- کنترل و اتوماسیونسید جواد سید کالنتريریز موج الکتریک طوس74

تولید باسداکت فشار ضعیف و متوسط-انواع ترانکینگ فلزي -محمدرضا میرعماديژیتال75
88880940WWW.gitalco.cominfo@gitalco.com-88880967021-021پارتیشنهاي ترانکینگ دار

7www.arya-transfo.cominfo@arya-transfo.com-33670126-53023-33670148-023تولید لوازم و تجهیزات ترانسفورماتورهاي توزیعامین عباسیساخت قطعات و تجهیزات آریاترانسفو76

66341329www.sazehgohar.comsazehgoharkaveh@gmail.com-66341328021-021خطوط انتقال نیرومجتبی سلیمانیسازه گهر کاوه ایرانیان77

88101544tabrizstone69@gmail.com-87133021-021ساخت و مونتاژ دستگاه کنترل دور موتورمجتبی جودي وند آذرسامان گستر طباء مهر ارس78
mahsa.mahmoudi@sgt-group.com

89783028www.sanirco.comsamanniroo.info@gmail.com-42693314021-031تولید انواع کات اوت و المنتمحمدرضا یدويسامان نیرو سپاهان79

تولید مقره هاي پلیمري، کت اوتمهدي پایداريسامانه هاي نوین افرا80

071-36540778
071-36540636
071-36540621
071-36540829

071-36540621www.eleplex.cominfo@eleplex.com

ایمان قضاوي پزوهسندروس صنعت81
تولید سیستم هاي آناالیزر صنعتی آنالین فرآیندي و زیست 
محیطی، سیستم هاي میترینگ گاز و مایع، تامین کاال و 

تجهیزات صنعتی
021-42892000021-88609189www.sandroos.comsales@sandroos.com

2www.sahandcable.cominfo@sahandcable.com-33925301-2021-33925301-021تولید سیم و کابلداود رفیعیسیم و کابل سهند82
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تولید تجهیزات برق صنعتی (کلید مینیاتوري اتوماتیک، مجید عریضیشارین پارس ایرانیان83
28428250www.shiliran.irinfo@shiliran.ir-35720672021-031کنتاکتور، محافظ جان و ...)

88748646www.shahinmafsal.comshm@shahinmafsal.com-88744199021-021تولید انواع اتصاالت کابل برق و مخابراتعبداله صباغ پورشاهین مفصل84

44522794www.shibshekan.comshibshekan94@gmail.com-44523721026-026ساخت و تعمیرات الکتروموتورشهاب سعادتیشیب شکن85

88706997www.merik.irinfo@merik.ir-88708830021-021تولید خدمات گالوانیزه گرممهیار متفکري نژادشیمی فرآور مریک86

66765709www.kharazmi.coinfo@kharazmi.co-66766059021-021تامین قطعات الکترونیکحسین توانگرصنایع الکترونیک خوارزمی87

مشاوره، تولید، فروش و خدمات پس از فروش (یو پی اس، محمدحسین رضاییانصنایع الکترونیکی مگا مداوم88
43953333www.megamodavem.commail@megamodavem.com-43953000021-021استابالیزر و باتري)

مسعود حاجی حسن صنایع الکتریکی پارس حفاظ89
88955197www.parsfanal.cominfo@parsfanal.com-88956738021-021تولید کننده تجهیزات برق صنعتیخونساري

32247406www.isfahankelid.irinfo@isfahankelid.ir-7031-32227646-031تولید کلیدهاي برق صنعتیسید مرتضی تبریزيصنایع برق اصفهان کلید90

انواع کلید فیوزهاي قابل قطع زیربار و کلید هاي دوطرفه از سعید شمس الهديصنایع برق زاویر91
آمپر الی 630 160

035-37272246
88985083035-37272806www.zavir.comzavir@zavir.com

، رکتیفایر، شارژر، باتريرحیم یزدانیصنایع پرسو الکترونیک92 ups 88102610-83837000021-021تولید و تامینwww.porsoo.irinfo@porsoo.ir

88748430-021تولید کننده انواع چراغ هاي روشنائیرباب دلدارصنایع روشنایی جهان نور93
021-88539970021-88536126www.jahannoor.comsales@jahannoor.com

35411389www.bst.co.irinfo@bst.co.ir-41051-35412239-051کنتور هاي تکفاز و سه فاز الکترونیک و هوشمند برقعلیرضا جاللی طلبصنایع سنجش انرژي بهینه سازان طوس94

تولید انواع کابل هاي فشار ضعیف، متوسط و قوي تا 63محمد طغراییصنایع سیم و کابل مشهد95
کیلوولت

051-35413277-9
051-35414845051-35414844www.mashadcable.irinfo@mashadcable.ir
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با برند پارس اروند وحید فاطمی زادهصنعت الکتریک ایرانیان اروند96 تولیدي محصوالت روشنائی و برق صنعتی (
7www.parsarvand.cominfo@cie-co.com-88316144-7021-88316144-021الکتریک)

88461119www.sanatrayanpars.irs.saboorian@sanatrayanpars.ir-88442422021-021تولیدکننده انواع باتري هاي صنعتی -بازرگانیمهدي موحد جگرکنديصنعت رایان پارس97

تولید انواع خازن هاي اصالح ضریب توان فشار ضعیف، محمودزادهصنعتی و مهندسی پاالیش نیرو (پانیر)98
63492595www.panir-co.commahmoud.mahmoudian@panir_co.com-63492415021-021کلیدهاي خال و سکسیونرهاي گازي فشار متوسط

10226310654www.tep.co.ir-26312100تولید باتري شارژر و اینورتر و یوپی اسکامیار محمديطراحی و مهندسی توان الکتریک پویش99
info@tep.co.ir

commercial@tep.co.ir

ترانسفورماتورهاي کاظمیعایقهاي الکتریکی پارس100 تولید انواع قطعات عایقی(پایه سلولزي)
32221483www.pei-co.cominfo@pei-co.com-32221482024-024توزیع و قدرت

88618238www.farakoh.irinfo@farakoh.ir-20021-88618316-021خازنهاي اصالح ضریب قدرت و رگالتور و فیوزحسین شهابیفرا کوه101

انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی مهندسی، بازرگانی، سیدمحمدامین محمديفرزان فن اندیش فردا102
2www.farzanfanandish.com-66177751-2021-66177751-021تولیدي در زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر

info@ffaf.ir
amin@ffaf.ir

m.motaghi@ffaf.ir

36186267www.maptec..irinfo@maptec..ir-36186259026-026تولید و تامین قطعات ریلیابراهیم شامخیفناوري هاي ریلی مپنا103

33340184www.shabekahroba.cominfo@shabekahroba.com-33340184025-025برق و الکترونیکزهرا طاهري نژادفنی مهندسی شب کهربا104

88762471mshams@ncablea.com-81930000021-021تولید لوازم جانبی کابل فشار قويعلیرضا کالهیکابل افزار نورین105

88734370www.parscapacitor.compars.capacitor@gmail.com-3021-88734371-021تولید انواع خازنهاي صنعتیداود برلواکاپاسیتور پارس106
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22884351www.esfagroup.ir-22884350021-021طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برقمهدي داور پناهکیا الکترونیک فراز107
mohsenfarabi@yahoo.com

m.davarpanah@ut.ac.ir

و اشکناز اورعی میرزمانیگروه صنعتی الکترو پژواك آرین108 36kv تولید کننده انواع ترانسفورماتور جریان و ولتاژ تا سطح
32400231www.electropejvak.comsales.electropejvak@gmail.com-32400230051-051ترانسفورماتور تغذیه

88210918-021تولید ترانسفورماتورهاي توزیع فوق توزیع و قدرتبهزاد ظهیريگروه صنعتی ایران ترانسفو109
021-88210910-12021-88210915www.iran-transfo.com

office@iran-transfo.com
bakhtiari.shayan88@gmail.com

77614612www.electrokaveh.comkaveh@electrokaveh.com-77686085021-021تولید تجهیزات برق صنعتی فشار ضعیفمهندس حمید محمديگروه صنعتی تولیدي الکتروکاوه110

طراحی، مونتاژ و مدیریت تولید ماشین آالت و تجهیزات عباس علی آباديگروه مپنا111
نیروگاهی و احداث نیروگاه

021-81982000
021-81982030021-22908597www.mapnagruop.com

info@mapnagroup.com
faghihzadeh_m@mapnagroup.com

javani_m@mapnagroup.com

محمد امینیگل نور112
تولید کننده انواع نورافکن، چراغ هاي فلورسنت واترپروف، 

و سیستم  LED تامین تجهیزات ضد انفجار، تولید محصوالت
هاي روشنائی و نیروگاهی خورشیدي

031-36626565031-36629499www.golnoor.cominfo@golnoor.com

88708131www.noorafshan.cominfo@noorafshan.com-88555131021-021تولید کننده انواع المپ گازي، کم مصرف، اي اي ديحسین عطاءالهالمپ سازي نورافشان113

تولید جرثقیل و باالبرهاي هیدرولیکی پشت کامیونی و بوم عمران عمرانیلجور114
عایق

021-88055810
086-34131111021-88055807www.lajvar.irinfo@lajvar.ir

88653352www.lenagroup.cominfo@lenagroup.com-9021-88655765-021تولید انواع محصوالت برق صنعتی ولتاژ پایین و منابع روشنائیمراد ستاريلنان ماد صنعت و تجارت115

طراحی و تولید رله هاي حفاظتی و سیستم هاي کنترل پست مصطفی اوجیمحور آزماي فارس116
36341218www.@fma-group.irinfo@fma-group.ir-7071-36341216-071هاي برق

کفپوش عایق برق، مالتهاي تعمیراتی جهت رفع نشتی رامین ایمانیمشاورین پوششهاي صنعتی کسري117
ترانسفورماتور

021-75433000
021-26400037-9021-75433434www.kasracompany.cominfo@kasracompany.com

تولید انواع مقره هاي سرامیکی فشار ضعیف، متوسط و قوي، بابک منوچهريمقره سازي صدف گستر زنجان118
و تجهیزات ترانسفورماتور CT 32221773-2024-32221771-024تولید ترانس اندازه گیري جریانwww.zsginsulator.ir

info@zsginsulator.ir
zsginsulator@yahoo.com
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تولید انواع ترانسفورماتورهاي اندازه گیري و حفاظتی جریان و کیان حائريمگ الکتریک119
ولتاژ فشار ضعیف و فشار متوسط

021-88365595
021-88367504-5021-88573097www.magelectricco.com

info@magelectricco.com
office@magelectricco.com

- باطري - شارژر و ...عباس حسنی آذرمهندسی اپنا (ابزار پیشرفته نیرو امتداد)120 UPS - 88105471-88105470021-021لوازم اندازه گیري و ابزار دقیقwww.apna.irinfo@apna.ir

33155000-026تولید یراق آالت خودنگهدارمجید غنی زاده طباخمهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)121
026-34167000026-32761736www.netcoiran.cominfo@netcoiran.com

20www.barezkelid.cominfo@barezkelid.com-33386319-20034-33386319-034انواع سکسیونر، انواع کلیدهاي دژنکتور فشار متوسط و قويحسین قربانی پورمهندسی بارز کلید کرمان122

46853780www.seraj-eng.cominfo@seraj-eng.com-9021-46815398-021تابلو، ترانسفورماتور و تجهیزات جانبی فشار قويعلی قیوم اصغريمهندسی برق قدرت سراج123

تامین، طراحی و تولید تجهیزات اتوماسیون شبکه ها و پست ایرج صمدي بروجنیمهندسی تجهیزات برق بهین تجربه124
88050210www.bbtpower.com-8021-88614984-021هاي برق و یراق آالت توزیع info@bbtpower.comو

طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی شامل منابع تغذیه و احمد نیک روشمهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد125
76250123www.tpfpco.cominfo@tpfpco.com-122021-76250114-021مبدل هاي نیرو

تولید سکسیونر، دژنگتور و تابلوهاي فشار متوسط کشوئی و روزبه ترکی شریف آباديمهندسی صنایع برق آذر کلید126
کمپکت

021-88540208
021-88540269
021-88175503

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

rouzbeh@azarkelid.com

برق و الکترونیک (تولید تله موج، تولید جعبه تطبیق امپدانس، مهران حمدويمهندسی فراپیام بهینه روش127
9www.farapayamco.com-34760477-9026-34760477-026تولید راکتور برق فشار قوي)

info@farapayamco.com
hamdavi@farapayamco.com

سیستمهاي ارتینگ ، حفاظت از صاعقه و جوشکاري احتراقی، منصور امین پویامهندسی کاهنگان مهر128
تجهیزات پست، یراق آالت توزیع، تامین تجهیزات

021-88428360
021-88450812
021-88525081

021-88172767-72

021-88470328www.kahanganmehr.commansoor.amin@yahoo.com

44495123shahidi.m54@yahoo.com-44495122021-021تولید پودر رسانا و مواد کاهنده، اجراي سیستم هاي ارتینگمهدي شهیديمهندسی گرد آسیا129

22972376-021ساخت و تولید تجهیزات خاص فشار قويمهدي شکرریزمهندسی معراج طرح یاران130
021-22942271021-22972376www.maeraj.irinfo@maeraj.ir

36647706hashemi.amirreza@mapnamk.com-36196222021-026بازسازي و نوسازي انواع پره توربینحمیدرضا علیزاده عطارمهندسی موادکاران131
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36630050www.alborzturbine.cominfo@alborzturbine.com-81986205026-021پیمانکاري در زمینه برق، گاز و نفتمنوچهر جباريمهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین132

36638020www.mapnaec.cominfo@mapnaec.com-10026-36638001-026سیستم هاي کنترل و تحریک و راه انداز نیروگاهیمحمد حسین رفانمهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)133

فردین شهریاريمهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا134
طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي انواع بویلر و تجهیزات ثابت 
نفت ، گاز و پتروشیمی و سیستم هاي آب شیرین کن و تصفیه 

پساب و بازچرخانی آب
021-27582424021-27582444www.mapnabe.com

sales@mapnabe.com
behnam.tahvildar@mapnabe.com

23151001-021نفت و انرژيرسول شفاییمهندسی و ساخت پره توربین مپنا-پرتو135
026-36192790

021-22908598
026-36618295www.mapnablade.com

info@mapnablade.com
kavian.reza@mapnablade.com

ساخت تجهیزات نیروگاهی تولید برق، نفت و گاز- حمل و محمود سپهبدنیامهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا136
45955007-45233278031-031نقل- انرژي هاي تجدیدپذیر

031-45957000www.mapnasts.irinfo@mapnasts.ir

36185014-026تولید توربین و کمپرسورمحمد اولیامهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)137
026-3618400122908654www.mapnaturbine.cominfo@mapnaturbine.co.ir

تولیدي ـ طراحی و ساخت ماشینهاي الکتریکی دوار و توربین محمدرضا شاکريمهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)138
36608606www.mapnagenerator.commarketing@mapnagenerator.com-36197712026-026بادي

محمدمهدي اسالمی مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا139
اصفهانی

ساخت، تعمیرات و تامین، خدمات و کاال در زمینه ریلی و 
36186984www.mapnalocomotive.comeslami_m@mapnagroup.com-36186984026-026لکوموتیو

دیسپاچینگ، مخابرات و تله متري (تولید، تامین،نصب و راه حسین محمديموج نیرو140
44604062www.modjeniroo.cominfo@modjeniroo.com-91080411021-021اندازي، تعمیر و نگهداري)

88536447www.zharfpouyan.netinfo@zharfpouyan.net-88536447021-021ساخت تابلو و پست هاي برق فشار قويحسین احمدينواندیشان کلید گستر پویا141

تولید، طراحی و مونتاژ یو پی اس تکفاز، سه فاز، استابالیزر محمدحسین بهرامینوآوران علمی و صنعتی آکو142
79403000www.ako-energy.cominfo@ako-energy.com-79403000021-021ولتاژ خانگی (تک فاز)

88711985www.noorseram.cominfo@noorseram.com-5021-88100714-021تولید کننده انواع المپ گازي و کم مصرفمحمود کجوري هرجنور صرام پویا143
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32317706www.noorarashomal.irnoorarashomal@yahoo.com-5011-32317702-011تولید و توزیع لوازم شبکه برقرضا بابایینورآراي شمال144

تولید انواع ترانسهاي اندازه گیري جریان و ولتاژ فشار متوسط و منصورينیرو ترانس145
قوي

88701414
071-37438650-51

88701415
071-37438691wwwniroutrans com. .tehran@niroutrans.com

35413614www.nianelectronic.cominfo@nianelectronic.com-35412815051-051سازنده انواع تابلوهاي برق و کابینت باتري outdoorطراح و سازنده انواع مبدل هاي انرژي الکترونیکی ، طراح و محمدعلی چمنیاننیان الکترونیک146

ترانسفورماتورهاي  20KVشهاب صالح فرنیرو ترانسفو147
013-33883032

021-88102982-4
021-88705638

013-33884151
021-88705672www.nirooteransfo.irarassabagroup@gmail.com

4405760144043436www.hanyco.irbehroozian@hanyco.irتولید پایه هاي توزیع و روشنایی چدن نشکنمجید تکیانهامون نایزه148

44725313www.hamianfan.com-4021-88581431-021انواع رله و تجهیزات اتوماسیون پست فشار متوسط و قويمحمدکاظم یزدان پناههمیـان فـن149
info@hamianfan.com

hamianfanco@gmail.com

33692036-028طراحی و ساخت تجهیزات برقیفرزاد رضويواپایش بهره برداري کیفیت برق ویونا امیرکبیر150
028-33690245021-43852513www.vebko.irinfo@vebko.ir

فرزاد عباسی زنجانییارادان صنعت151
سکسیونرو ارت سوییچ فشار متوسط و فشارقوي و تجهیزات 

مکانیکی تابلو هاي فشار متوسط و تامین تجهیزات 
الکترومکانیکی ویژه صنعت

024-32221727024-32221728www.yaradanco.cominfo@yaradanco.com


