
 سرآغاز گفتارنام خداست 

ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــی س ــد  و بالندگ رش
همــراه بــا گســترش خدمــات و فعالیت هــای آن، 
چنــان اســت کــه مخاطبــان آن به طــور مســتمر 

چهــره روزآمــدی از ایــن تشــکل را می بیننــد.
ــندیکای  ــی س ــده، معرف ــال آم ــن مج ــه در ای آن چ

صنعــت بــرق و شــرکت های عضــو آن اســت.



در پــي ارتقاء چشــمگير توانمندي هاي فعاالن بخش خصوصي در عرصه صنعت برق در ابعاد مهندســي، اجرا،  ســاخت و تأمين 
تجهيزات، شــماري از پيشكســوتان اين عرصه بنا به ضرورتي كه احساس مي شد، بر آن شدند تا  از طريق ايجاد يك تشكل صنفي 
فعال، بســتر الزم را براي برقراري تعامالت و ارتباطات نظام مند درون صنفي  بين فعاالن اين صنعت و برون ســازماني با سازمان ها 
و دســتگاه هاي اجرايي مرتبط، فراهم كنند. حاصل اين  فكر و حركت تعالي جويانه، تأســيس سنديكاي صنعت برق ايران در سال 

۱۳۷۹ با مشاركت ۲۷ شركت  بود.  
اين تشــكل با اســتفاده از دانش روز مديريت تشكل های اقتصادی موفق شده است با ايفای نقش موثر در بهبود محيط كسب و كار 
صنعت برق به جايگاه نخســت تشــكل اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ايران دست يابد و تقديرنامه تشكل صادراتی نمونه كشور برای 
چهار ســال متوالی ) ۱۳۹0 تا ۱۳۹۳( را دريافت كند. همچنين اين نهاد صنفی به  نمايندگی از بخش خصوصی)مشــتمل بر 500 
شــركت توليدی، پيمانكاری ، مهندســی مشاور و بازرگانی ( توانسته است با شــناخت نيازها و مسائل مشترك اين صنعت، زمينه 
مشــاركت حداكثری صاحبان كسب و كارهای بخش خصوصی را برای رفع مشكالت و گلوگاه های موجود اين صنعت فراهم نمايد 

و دستاوردهای ارزشمندی را برای توسعه صنعت برق كشور رقم بزند.
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اهداف ســنديكای صنعت برق ايران در چهار بخش اصلی »نمايندگی از اعضا«، »توســعه شبكه های ارتباطی داخلی و بيرونی اعضا«، 
»ارائه خدمات به اعضا« و »تنظيم و توسعه صنعت« جای می گيرند.  اهم اين اهداف عبارتند از: 

 دفاع از حقوق و حمايت از منافع اعضا 
 پيگيری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنعت برق كشور، به ويژه با تأكيد بر اجرای اصل 44 قانون اساسی 

 مشاركت و همفكری با مراكز تصميم گيری دولت در تدوين آيين نامه ها و مقررات مرتبط با صنعت برق 
 حمايت از ساخت داخل و فناوری بومی با تأكيد ويژه بر هم افزايی ظرفيت های موجود

 ساماندهی فعاليت اعضا در راستای بهبود كيفيت توليد و خدمات
 ايجاد فرصت ها و ظرفيت های جديد اقتصادی و تجاری در حوزه صنعت برق كشور

 گســترش رايزنی و مذاكره با مراكز تصميم ســاز كشور به منظور ايفای نقش موثر در فرآيند سياستگذاری عمومی صنعت برق ايران و 
پايش تصميمات در اين زمينه

 تقويت بنيه صادراتی صنعت برق، به نحوی كه دسترسی شركت های توانمند به بازارهای خارجی افزايش و زمينه كسب و كار داخلی 
برای شركت های كوچكتر توسعه يابد

 تالش برای حذف انحصار و شكل گيری شرايط متوازن و رقابتی در حوزه صنعت برق
 تالش در جهت گشودن افق های تازه كارآفرينی همچون بهينه سازی، كاهش تلفات و برق هوشمند و توسعه انرژی های تجديدپذير

 ترويج ارتباط نزديك تر ميان اعضا و گسترش تفاهم درون خانواده صنعت برق 
 ايجاد ظرفيت های آموزشی برای رشد و به روز نگهداشتن توانايی ها، تخصص ها و  ظرفيت های علمی و فنی اعضا 

 تالش برای ايجاد وفاق و حفظ منافع مشترك به منظور حضور توانمند و متحد در بازارهای منطقه 
 اطالع رسانی و آموزش قوانين، بخشنامه ها و تغييرات مرتبط با صنعت برق برای اعضا
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مجمع عمومی

دبير

هيات مديره

رييس هيات مديره

كميته داوری

روابط عمومی و بين الملل

مشاوران

اجرايیكميته های تخصصی

مالی

عضويت

انتشارات و تبليغات

اداری

رويدادها

IT و انفورماتيك

كميته مهندسی بازرگانی

كميته مهندسی مشاور

كميته سيم و كابل

كميته  سازندگان يراق آالت انتقال و توزيع

كميته اتوماسيون و مخابرات

كميته انرژی های تجديد پذير

كميته سازندگان تجهيزات برقی

كميته سازندگان دكل های انتقال نيرو

كميته سازندگان تابلو

كميته های پيمانكاران

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

مشاورين

بازرس

  بيمه و تامين اجتماعی  

سنديكا -  وزارت نيرو

 سنديكا-پژوهشگاه  نيرو

ماليات و  ماليات بر ارزش افزوده 

 مجلس

كارگروه ها

 شعب استانی

شورای كميته های تخصصی

فهارس بهادبير كميتهكميته  ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه

قراردادهای متوقفكاهش تلفات و افزايش بهره وری 

سنديكاـ  ساتكاب

 سنديكا-توانير
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منابع انسانی: 
كل كاركنان سنديكای صنعت برق ايران: ۲۷ نفر

  كاركنان تمام وقت: ۲4 نفر
  كاركنان پاره وقت: ۳ نفر

*كاركنان سنديكای صنعت برق ايران به تفكيك تحصيالت
  دكترا: ۲ نفر

  كارشناسی ارشد:۹ نفر
  كارشناسی: ۱4 نفر

  كاردانی: ۱ نفر
  ديپلم:  ۱ نفر

سیستم ها و روش ها:
 دارای برنامه راهبردی )استراتژيك( 

 سيستم مديريت كيفيت ISO: 9001-2008  از CCPL  نروژ
 سيستم رسيدگی به شكايات اعضا ISO: 10002-2004   از CCPL   نروژ

 سيستم اتوماسيون اداری و كارتابل الكترونيك در دبيرخانه سنديكا
 چارت تشكيالتی،  شرح وظايف و شرح مشاغل مصوب شده توسط هيأت مديره

 بانك اطالعاتی قوانين و مقررات مرتبط با صنعت برق 
 بانك اطالعاتی اعضا و سازمان ها و نهاد های مرتبط با حوزه برق و انرژی 

 بانك اطالعاتی كشورهای هدف صادراتی صنعت برق كشور
 تدوين سند راهبردی كسب و كار بخش خصوصی صنعت برق

برنامه ريزی

منابع انسانی

آمار و اطالعات

توسعه فناوری

پژوهش

آموزش

ارتباط با دانشگاه

 كميته حمايت از ساخت داخل

كميته حقوقی قراردادها

كميته توسعه صادرات

كميته تامين مالی و همكاری های مشترك

كميته ارزيابی و تشخيص صالحيت

كميته حل اختالف

كميته دانش بنيان

كميته عضويت و روابط عمومی

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

دبير كميته

كميته های عمومی معاونت پژوهش و برنامه ريزی
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توسعه صادرات

 پايش و ارزيابي مستمر وضعيت صادرات صنعت برق در راستای 
منافع اعضا در حوزه بازارهای هدف

 مشاركت در تدوين سياست ها و برنامه هاي بهبود وضعيت 
صادرات صنعت برق كشور

 اثرگذاری در نظارت بر حسن اجراي سياست های حوزه صادرات
 تدوين و اجرای برنامه هاي ترويج و نفوذ در بازارهای هدف بالقوه 

و بالفعل
 تالش برای گسترش حضور شركت های عضو سنديكا در كميته به 

منظور نيل به اهداف صادراتی از طريق هم افزايی بيشتر
 توسعه و گسترش مستمر و موثر روابط با ذينفعان و مخاطبين 

داخلی و خارجی
 فرهنگ سازي و تشويق صنايع برقی به صادرات

 ايجاد بسترهاي مناسب جهت ارتقاء توانمندي هاي صادراتي 
شركت ها

ارزیابی و تشخیص صالحیت

 تدوين معيارها و استانداردهای مورد نياز صنعت برق كشور
 تدوين نظام جامع رتبه بندی شركت های عضو سنديكا

 انجام ارزيابی و تشخيص صالحيت شركت های عضو سنديكا

حقوقی و قراردادها
 پايش قوانين و مقررات ناظر بر صنعت برق كشور

 پيگيری روندهای مهم قانونی مرتبط با منافع مشترك اعضا
 بررسی و اصالح قراردادهای فيمابين كارفرمايان و اعضای سنديكا در راستای 

حمايت از منافع اعضا
 ارائه گزارش های ادواری از محيط حقوقی ناظر به فعاليت سنديكا و شركت های 

عضو
 ارتباط با نهادها و سازمان های حاكم بر محيط حقوقی و قانونی صنعت برق

حمایت از ساخت داخل

 بسترسازی ارتقای كمی و كيفی محصوالت و خدمات ارائه شده 
 ارتقای سطح دانش فنی شركت های توليد كننده 

 شناسايی مشكالت اعضا در حوزه توليد كاال و خدمات
 ارائه راه حل ها و پيشنهادات اجرايی برای رفع نقاط ضعف ها و تقويت نقاط قوت 

صنعت برق
 تهيه و تدوين برنامه های جامع حمايتی سنديكا در دفاع از منافع توليدكنندگان 

داخلی
 ايجاد هماهنگی و توسعه همكاری ميان شركت های توليدی سنديكا

 جلوگيری از واردات كاالهای مشابه ساخت داخل
 پاسخ به استعالم های دستگاه های اجرايی و نهادهای مرتبط درخصوص ساخت 

داخل تجهيزات صنعت برق
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 پاسخ به استعالم های كارفرمايان در رابطه با موضوع صالحيت
 تهيه و به روزرسانی فهارس بهاء صنعت برق كشور

پژوهش و برنامه ریزی

 نيازسنجی، تهيه تقويم و اجرای دوره های آموزشی عمومی و 
تخصصی

 برنامه ريزی و برگزاری كنفرانس های علمی و تخصصی
 شبكه سازی و توسعه ارتباطات ميان سنديكا، دانشگاه ها و موسسات 

تحقيقاتی
 برنامه ريزی و تعريف پروژه های پژوهشی مورد نياز صنعت برق
 تدوين گزارش های تخصصی و سياستی مورد نياز صنعت برق

 گردآوری و انتشار آمار مورد نياز صنعت برق )آمار توليد، صادرات و 
واردات، اشتغال و ...(

 انجام پژوهش و مطالعات كاربردی و ارائه گزارش های تخصصی به 
نهادهای تصميم گير

حل اختالف و داوری

 ارائه مشاوره حقوقی به اعضا
 پيگيری ارجاعات حقوقی اعضا

 حل اختالفات حقوقی ميان اعضای سنديكا
 حل اختالفات حقوقی ميان اعضای سنديكا و مراجع بيرونی

تامین مالی و  همکاری های مشترک

 جمع آوری اطالعات و جذب سرمايه های جديد از طريق 
سرمايه گذاران داخلی و بين المللی

  معرفی امكانات و خدمات بانك ها و بازار سرمايه جهت بهره برداری 
اعضا از ابزارهای مالی و خدمات نوين بانكی

 شناسايی فرصت های سرمايه گذاری و همكاری های مالی مشترك و 
تسهيل گری جهت شكل گيری تعامالت تجاری و مالی

 تسهيل گری جهت تأمين مالی پروژه ها و تشكيل كنسرسيوم های 
موردنياز صنعت برق

انرژی های تجدیدپذیر

 هماهنگی، مشاركت و همفكری با نهادها و سازمان های تصميم گير در 
تدوين آيين نامه ها و مقررات مرتبط با انرژی های تجديدپذير

 سازماندهی و كمك به ارتقاء كيفی شركت های خصوصی فعال در صنعت 
انرژی های تجديدپذير 

 گسترش مشاركت و تبادل دانش بين مراكز علمی و تحقيقاتی با بخش 
خصوصی صنعت برق در زمينه انرژی های نو

 ايجاد فرصت ها و ظرفيت های تجاری در حوزه صنعت انرژی های نو
تهيه استراتژی و نقشه راه انرژی های تجديدپذير

عضویت و روابط عمومي
 تطبيق معيارهای عضويت برای جذب شركت های جديد براساس 

دستورالعمل هيات مديره
 تهيه و به روز نگهداری بانك اطالعات اعضای سنديكا

 انتقال موضوعات و مسائل خاص اعضا به سازمان اجرايی سنديكا
 تدوين سياست های روابط عمومی سنديكا

 پايش و پيگيری تداوم  عضويت اعضا
 پايش و پيگيری نحوه ارائه خدمات سنديكا به اعضا

 کارگروه های تخصصی

 ســنديكای صنعت برق ايــران تالش  كرده پيگيری های خــود را درخصوص 
موضوعاتی مانند بيمه، ماليات و قراردادهای متوقف از طريق ايجاد كارگروه های 

تخصصی سازماندهی كند.
به عــالوه ايجاد ارتباط هدفمند و موثر بــا نهادهايی همچون وزارت نيرو، توانير 

و مجلس شورای اسالمی هم در قالب كارگروه های مشترك دنبال می شود. 
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سنديكا به عنوان يك تشكل حرفه ای خود را موظف می داند خدمات مورد 
نياز اعضا را فراهم كند.

 اعضــا با پرداخت حق عضويت از كليه خدمات عمومی ســنديكا برخوردار 
شوند. به عالوه هريك از شــركت های عضو می تواند با پرداخت هزينه های 
الزم از خدمات سفارشی )آموزشی، تبليغاتی و بازاريابی، رفاهی و بيمه ای(

سنديكا نيز بهره مند شود.

حقوقی

  پيگيری مطالبات اعضا از وزارت نيرو و نهادهای مرتبط
  پيگيری موضوعات و مشكالت حقوقی قراردادی اعضا

توسعه  کسب و کار

  تسهيل استفاده اعضا از تسهيالت ارزی و ريالی
  تسهيل امور گمركی اعضا

  جمع آوری و ارائه اطالعات بازارهای هدف صادراتی
  ايجاد دايركتوری اعضا در ســايت سنديكا و  تخصيص پروفايل اختصاصی به 

هر يك از شركت های عضو 

سنديكای صنعت برق ايران به عنوان يك نهاد صنفي، در حال حاضر نمايندگي 
بيش از5۲0 شركت پيمانكار، مشاور، سازنده و تامين كننده در صنعت برق 
را بر عهده دارد و توانسته با مشاركت داوطلبانه نمايندگان شركت ها و نيروي 
كارشناسي دبيرخانه، در چهار حوزه نمايندگي اعضا، تنظيم و توسعه صنعت، 
تمهيد مشاركت اعضا و ارائه خدمات به اعضا به دستاوردهاي متعددي نائل 

آيد كه اهم اقدامات و دستاوردهاي  آن به اين شرح است:

 كسب كرسی های نمايندگی اتاق بازرگانی و عضويت در كميسيون های 
تخصصی اتاق بازرگانی ايران و تهران

  همكاری پيوسته با كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی
   همكاری پيوسته با مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

  عضويت در شورای هماهنگی تشكل های صنفی، مهندسی و حرفه ای كشور و 
نهاد تعامل معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری

  عضويت در شورای ارزيابی توانير 
   عضويت در كارگروه تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

  كسب كرسی در هيات مديره و كميسيون های انرژی و خدمات فنی مهندسی 
اتاق مشترك ايران و عراق

  عضويت در كارگروه انتخاب صادركنندگان نمونه وزارت صنعت معدن تجارت 
و سازمان توسعه تجارت

   تشكيل كارگروه راه حل با حضور معاونت هماهنگی توزيع شركت توانير
  تشكيل كارگروه فلز از سوی شركت توانير

   انتقال نمايندگی اتاق بازرگانی در هيات های حل اختالف به سنديكا
 پذيرش سنديكا به عنوان يكی از كارگزاران رتبه بندی در مركز ملی رتبه بندی 

اتاق ايران
 عضويت در هيات های حل اختالف مالياتی برای دفاع از حقوق اعضا

 عضو دائم در تدوين استاندارد و دستورالعمل های صنعت برق و انرژی
  همكاری با پژوهشگاه نيرو برای حمايت از تحقيق و توسعه در شركت های عضو

 تشكيل ستاد همكاری ايران و عراق در حوزه آب و برق در وزارت نيرو با محوريت 
سنديكا

  انتخاب رئيس هيات مديره سنديكا به عنوان عضو هيات مديره سيگره ايران

 تدوين فهرست بهاء سازندگان پست و خطوط انتقال نيرو و ابالغ پيش نويس 
اوليه آن از سوی معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری 

  نهايی شدن قرارداد تيپ در كارگروه مشترك سنديكا – توانير و ابالغ آن از سوی 

شركت توانير به شركت های برق منطقه ای 
 ايجاد سقف ده درصدی برای جرايم قراردادهای خريد )تا پيش از اين دست 

كارفرمايان برای تعيين جرايم باز بوده است(
 صدور ابالغيه از طرف مدير عامل شركت توانير مبنی بر جلوگيری از فسخ قرارداد 

و ضبط ضمانت نامه ها تا تعيين تكليف قراردادها در كارگروه
 جلوگيری از برگزاری برخی مناقصات خارج از حدود قرار داد تيپ 

 جلوگيری از ضبط تضامين بسياری از قراردادها
 جلوگيری از واگذاری پروژه ۳۱۲ پست به شركت های چينی 

 اعمال تعديل های نرخ ارز، فلزات و ديركرد در پرداخت در متن قراردادها
 تدوين و ابالغ قراردادهای تيپ   PC و  EPC غيرعمرانی 

 وصول بخشی از مطالبات اعضا با توجه به مكاتبات و پيگيری های صورت گرفته
 اصالح آئين نامه رتبه بندی و تشخيص صالحيت پيمانكاران رشته نيرو 

 اصالح تعرفه واردات برخی تجهيزات ساخت داخل )دكل های ساخته شده انتقال 
نيرو و تابلوهای برق(

 تصويب  ماده ۳5 در بودجه سال ۱۳۹0 كشور در خصوص پرداخت بدهی های 
وزارت نيرو از طريق فروش امالك و دارايی های دولت

 تصويب پيشنهادات ارائه شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷
 تدوين سند راهبردی و نقشه راه كسب وكارهای صنعت برق

 تهيه و تنظيم نهايی قرارداد تيپ برای پروژه های كاهش تلفات
 تدوين دستورالعمل تنظيم بازار فلزات رنگی )مس و آلومينيوم(

 مشاركت در تهيه اسناد مناقصه پروژه های انتقال
 حل مغايرت و رفع مشكل مناقصات صنعت برق

حضور در نهادهای سیاستگذاری و مراجع تخصصی

بهبود محیط کسب و کار
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  تهيه فهرست و معرفی توانمندی های اعضا در كاتالوگ های فارسی و انگليسی 
  ارائه معرفی نامه های فارسی و انگليسی به اعضا

  اعزام و پذيرش هيات های تجاری
  امضای تفاهم نامه های بين المللی برای گســترش نفوذ اعضا به بازارهای 

بين المللی
 پيگيري مستمر براي جلوگيري از صادرات مواد خام و افزايش قيمت و انحصار 

فلزات پايه و مواد پتروشيمي 
 پيگيري مشكالت شركت ها در مناقصات بين المللي و وصول مطالبات از 

طرف هاي خارجي
  جمع آوري و به روز رساني اطالعات بازارهاي هدف صادراتي صنعت برق 

 مذاكره و تعامل با مقامات دولتي در حوزه برق در كشورهاي بازار هدف براي 
توسعه بازارهاي صادراتي صنعت برق ايران

 انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري با وزارت برق كشورهاي منطقه براي توسعه 
صادرات شركت هاي عضو

 تدوين فرآيند ارزيابي شركت ها جهت حضور در كنسرسيوم هاي صادراتي
  درج آگهی اعضا در سايت  سنديكا و ايجاد لينك مستقيم سايت شركت عضو
   ارائه تخفيف ويژه به اعضا برای درج آگهی در نشريه و بولتن الكترونيك

مشاوره 
  ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با بيمه تامين اجتماعی
  ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط با  بيمه های بازرگانی

  ارائه خدمات مشاوره ای مالياتی
  ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی و  حل اختالف 

آموزشیـ   پژوهشی
  برگزاری دوره های آموزشی مديريتی، حقوقی و تخصصی

  ارائه تسهيالت ويژه برای استفاده اعضا از مراكز معتبر آموزشی
  تسهيل حضور رايگان اعضا در دوره های آموزشی سازمان توسعه تجارت 

و اتاق بازرگانی
  برگزاری سمينارها و كارگاه های تخصصی در حوزه های مرتبط با كسب و كار

  اطالع رسانی دوره های آموزشی
  برگزاری دوره های آموزشی مشترك با اعضا

  نظرسنجی از اعضای مخاطبان كليدی در تدوين گزارش های تخصصی

حل اختالف و داوری

  پيگيری رفع اختالف اعضا با يكديگر و يا ساير سازمان و نهادهای مرتبط

اطالع رسانی
  تحليل و بررسی مسائل روز اقتصاد   صنعت برق ايران در نشريه ستبران 

  اطالع رســانی به روز اخبار و اطالعات ســنديكا در قالــب كانال و گروه 
تلگرامی، اينستاگرام و بولتن رسانا به صورت روزانه 

  اطالع رســانی قوانين و مقررات و بخشــنامه های ناظــر بر صنعت  برق و 
انرژی به اعضا

   اطالع رسانی موضوعی اخبار و رويدادهای ويژه در حوزه صنعت و اقتصاد
  پوشش خبری اخبار مرتبط با شركت های عضو

 اطالع رساني نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي و تسهيل  حضور شركت ها در 
نمايشگاه هاي بين المللي 

  اطالع رساني روزانه مناقصات داخلی و  بين المللي به اعضا

رویدادها

 برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي جانبی كنفرانس هاي معتبر ملي و بين المللي 
و تسهيل حضور اعضا 

 برگزاري پاويون ايران در نمايشگاه هاي معتبر بين المللي صنعت برق در 
كشورهاي هدف صادراتي

  مشاركت در برگزاري و تسهيل حضور اعضا در نمايشگا هاي بين المللي صنعت 
برق در سراسر كشور

 زیر ساختی و  پشتیبانی

  فراهم كردن امكان استفاده اعضا از خدمات ذيل: 
 ارائه خدمات بيمه ای شــركت های معتبر بيمه ؛ مانند بيمه مســئوليت، 

آتش سوزی  با تخفيف ويژه
 ارائــه خدمات حمــل و نقل بين المللی  شــركت های معتبر حمل و نقل 

بين المللی
  ارائه نرم افزارهای اتوماســيون اداری شركت های معتبردر حوزه  خدمات 

اتوماسيون اداری
  ارائه نرم افزارهای مالی از شركت های معتبر اين حوزه

  فراهم كردن امكان اســتفاده اعضا از خدمات پشــتيبانی از شــبكه های 
كامپيوتری

 ارائه خدمات طراحی سايت و مولتی مديا
  ارائــه خدمات كنترلی و نظارتی )سيســتم هــای امنيتی و دوربين های 

مداربسته(
  تامين تجهيزات اداری 

تسهیالت رفاهی
  تســهيلامكان بهره مندی اعضا از بيمه تكميل درمان گروهی كاركنان 

شركت های عضو سنديكا
 تسهيل امكان بهره مندی اعضا از تخفيف های ويژه بيمه اشخاص

 )بيمه های اتومبيل، عمر و حادثه و...( برای اعضا سنديكا
  تســهيل امكان اســتفاده اعضا از مجموعه های ورزشی - فرهنگی طرف 

قرارداد
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سنديكای صنعت برق ايران در ساليان اخير توانسته است افتخارات متعددی كسب كند؛ اهم آن ها عبارتند از:
  انتخاب به عنوان برترين تشكل اقتصادی عضو اتاق بازرگانی صنايع، معادن و كشاورزی ايران- ۱۳۹۷ 

  انتخاب به عنوان تشــكل صادراتی نمونه كشــور در چهار ســال پياپی ۱۳۹0 تا ۱۳۹4 دريافت لوح تقدير از 
رياست جمهور

 انتخاب به عنوان برترين تشكل كشور در حوزه صادرات تجهيزات، خدمات فنی مهندسی برق كشور از سوی 
وزارت نيرو، ارديبهشت ۱۳۹6

 انتخاب به عنوان برگزيده جشنواره روابط عمومی های برتر بخش خصوصی در سال های 8۷ ۱۳و ۱۳88
 تفاهم نامه های همكاری با سازمان ها و موسسات داخلی و خارجی

تفاهم نامه های داخلی
 تفاهم نامه همكاری با شركت توانير برای ارزيابی و احراز صالحيت شركت های توليد كننده صنعت برق

 تفاهم نامه همكاری با سازمان معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری برای پايش رتبه بندی 
پيمانكاران حوزه نيرو 
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  تفاهم نامه همكاری با سازمان توسعه تجارت
 تفاهم نامه همكاری با سازمان فنی و حرفه ای 

 تفاهم نامه با صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی
  تفاهم نامه همكاری با صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری شريف 

  تفاهم نامه با ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
  تفاهم نامه همكاری با ساتكاب

   تفاهم نامه همكاری با شركت توزيع برق تهران بزرگ
 تفاهم نامه همكاری با پژوهشگاه نيرو

 تفاهم نامه با دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهيد بهشتی
  تفاهم نامه همكاری با دانشگاه اميركبير

)INEC( تفاهم نامه همكاری با كميته ملی برق و الكترونيك ايران 
 تفاهم نامه همكاری با مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ايران

 تفاهم نامه همكاری با انجمن اتوماسيون صنعتی 
  SIPIEM تفاهم نامه همكاری با سنديكای سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران  

  تفاهم نامه با انجمن برق و الكترونيك تهران
  تفاهم نامه همكاری با جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

  تفاهم نامه با موسسه آموزشی خورشيد پژوه در زمينه انرژی های خورشيدی
 تفاهم نامه با موسسه آموزشی آگاهان نيرو
  تفاهم نامه همكاری با مجتمع فنی تهران

تفاهم نامه های بین المللی 
 تفاهم نامه همكاری وزارت برق عراق 

 تفاهم نامه همكاری با وزارت برق سوريه
 تفاهم نامه همكاری با هيات وزارت انرژی كنيا 

 تفاهم نامه همكاری با وزارت برق و انرژی اتيوپی
 تفاهم نامه همكاری مشترك با اداره ملی برق مراكش

 تفاهم نامه همكاری با جمهوری غنا
 تفاهم نامه همكاری مشترك با انجمن توليدكنندگان برق كره جنوبی

 تفاهم نامه با انجمن برق و الكترونيك هند 
 تفاهم نامه همكاری مشترك با انجمن صنعت لبنان

 تفاهم نامه همكاری مشترك با انجمن برق و الكترونيك قزاقستان

تقدیرنامه ها
  انتخاب سنديكای صنعت برق به عنوان تشكل برتر كشور در ارزيابی و رتبه بندی اتاق بازرگانی )۱۳۹۷(
  انتخاب سنديكای صنعت برق به عنوان تشكل نمونه صادراتی برای چهار سال متوالی )۱۳۹0 تا ۱۳۹۳(

  دريافت لوح تقدير از وزير صنعت معدن و تجارت بابت كمك سنديكا به توسعه صادرات غير نفتی كشور و حضور عزتمند شركت های عضو در عرصه های 
بين المللی و منطقه ای 

 دريافت 8 لوح تقدير برای برگزاری، مشاركت و حضور در كنفرانس ها و نمايشگاه های مرتبط با صنعت برق
 دريافت لوح تقدير از معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری بابت تالش های سنديكا در توسعه شركت های دانش بنيان و راه اندازی نيروگاه   های برق 

خورشيدی در دانشگاه های كشور
 دريافت تقديرنامه از معاون پژوهش های اقتصادی مركزمطالعات اســتراتژيك برای ارائه مقاله مشــكالت و راهكارهای بانكی درتوسعه صادرات صنعت 

برق )۱۳8۹(
 دريافت تقديرنامه جهاد دانشگاهی در راستای فعاليت های آموزشی )۱۳8۹(
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وب سايتشماره تماسزمينه فعاليتمدير عاملشركتردیف

توليد كننده انواع پست برق، جعبه انشعاب سيدحسين رضا شريعت داودیابداع صنعت برق1
فشارمتوسط و انواع ترانسفورماتورها

021-88071902 
051-32400133esb-co.ir

4etanir.com-38848091-051طراحی، تامين تجهيزات، انجام عمليات اجرايیمصطفی معين تقویاتانير2

22559571atrakenergy.com-021فنی و مهندسی برق و سيستم های اتوماسيونمسعود شعاری نژاداترک انرژی3

 38939831-051احداث پست و خطوط انتقالرضا ريخته گران خمسهاترک سازه پارس گستر4
051-38929941

22694679atrinaco.ir-021اتوماسيون ساختمان و BMSسيف اله نيکنامیاتوماسيون ساختمان آترينا5

 88322133-021پيمانکاری برق و تابلوسازیحسين صالحی شالکوهیاحداث قدرت نيرو6
021-88322176egn-co.com

طراحی و ساخت، تعمير و نگهداری شبکه های محمود ملکی دشتیاختر برق اصفهان7
50akhtarco.ir-37882040-031انتقال نيرو

63-88737760-021مخابراتی-ماهواره ایكسری محقق زاده چهار سوقیارتباطات تلفن آسيا8

9orkidkala.com-22223818-021تامين تجهيزات انتقال انرژینويد رضائیاركيد كاالی انرژی9

توليد كننده روغن ترانسفورماتور و روغنهای احمدكچه چيانارم شيمی آذربايجان10
صنعتی

021-22885362 
021-22871372aech.com

4arvandtrans.com-88102982-021توليد ترانسفورماتور برق حسين عابدينیاروند ترانس پارس11

7espakiran.com-88347521-021تجهيزات الکترونيکی و حفاظتیمحمدامين پاک طينتاسپاک12

 88874213-021پيمانکار EPC )پست و خط(سعيد كلباسياسسکو13
021-86086359ssco-ir.com

 37268999-051نيرو، مخابرات، ساختمانكاظم حاجی پوراطلس افروز شرق14
051-37272222atlasafrooz.ir

5afranojan.com-66089874-021خدمات مهندسی و تامين تجهيزات برقیعليرضا نوژنافرا نوژان15

انجام پروژه های تحقيقاتی در زمينه برق و محمد عبابافهاالبرز ميکرو سيستم16
2alborzmicrosystem.com-32243521-028الکترونيک و توليد تابلو برق
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وب سايتشماره تماسزمينه فعاليتمدير عاملشركتردیف

 6-88703845-021انواع تابلوهاي برق فشار ضعيف ومتوسطسيد امير اميريالکترو ممتاز پيشه17
021-88712315electromomtaz.com

توليد دستگاههاي اندازه گيري، آموزشي و جمشيد بردبارالکترونيک افزار آزما18
تحقيقاتی برق و  الکترونيک، كنتورهای ديجيتالی

021-88878880-8 
021-88878877-9

توليد و ساخت تابلو برق فشار ضعيف، متوسط سعيد زاهد مهاجرانیالکترو تابلو غرب19
32661415westpumpiran.com-081و قوی

تامين تجهيزات و اجرای خطوط انتقال نيرو بيژن شکوهی مقدمالکترو سازه راژان20
8-35411167-051بصورت هوايی و زمينی

واردات و نمايندگی فروش فدرال الکتريک در حسين آقازاده سلطانیالکترو كاوه پارسيان21
ايران

021-77686830 
021-77507166electrokavehparsian.ir

 8542-021انواع تابلوهاي فشار ضعيف و متوسطحميد منتظریالکترو كوير22
0353-7272974electrokavir.com

توزيع و توليد كننده تجهيزات تابلو های فشار ولی اله ملک محمدیالکو پارس23
66044150elkopars.com-021متوسط

9atecco.ir-44289028-021ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت برقآرش آقائی فرالوند توان انرژی24

نمايندگی فروش و پس از فروش - توليد كننده لی كاان آر الکتريک پارسه25
22129972nrec.com-021سيستم های حفاظتی

5bgsco.net-44822614-021اتوماسيون و اسکاداپيام غفاریانديشه های فرانگر برسام26

انجام خدمات مشاوره، طراحی،تامين تجهيزات، رضا مهوار حسينیانرژی تابش آفتاب سپاهان27
88198649eta-co.com-021مديريت و ساخت و احداث 

پيمانکار سازنده پستهای فشار قوی و خطوط رضا تهرانیانرژی سازان تکين28
7energysazan.com-44338375-021انتقال برق

پشتيبانی، فروش قطعات يدكی و ارايه خدمات سياوش تحويلداریانرژی كار فرازين29
پس از فروش به نيروگاه ها

021-22793086 
021-22767148ekfarazin.com

مهندسی و تامين تجهيزات و اجرای سيستم علی آسايشانرژی كوير پايا30
كنترل پروژه های صنعتی و ساختمانی و ..

021-88647637 
021-88647319energykavir.com

پيمانکار عمومی در حوزه نيروگاه، نفت، گاز و مظفر محمدیانرژی گستران متحد31
87700982uedco.net-021پتروشيمی

89366-021توليد انرژی های پاک )انرژی خورشيدی(پرويز قنبریانرژی های پاک بناء32
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خدمات مهندسی، طراحی، مديريت پروژه و فريبرز ربيعیاهرام فن آوری قدرت33
7ptpir.com-88048666-021تامين تجهيزات

 75-44905571-021توليد تابلو برق و تجهيزات برقی مهدی عليمراديانايران سوئيچ34
021-44901516-19iranswitch.org

 88724751-021انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعيف يوسف اصغريانايران سيبوک35
021-88728891iranseabock.com

توليد انواع كليدهاي مينياتوري، فيوز هاي كاردي و عباسعلی افنانیايستا توان صنعت36
پايه كاردي، ته فشنگي، كتابي و پايه كتابي

021-22028028 
021-22022956iraneti.ir

71akan.ir-66974469-021توليد تجهيزات سيستم ارتآرش جواهریايجاد كاران )آكان(37

22909455igk-ir.com-021فنی مهندسی و بازرگانیمجيد مصلحیايده گستر كاوه38

سازنده تابلوهای برق صنعتی فشار ضعيف و رامين پوالديانايران تابلو39
متوسط

021-27647000 
021-22036486irantablo.com

توليد ترانسفورماتورهای توزيع فوق توزيع و بهزاد ظهيریايران ترانسفو40
قدرت

88210918  021- 
021-88210910-12iran-transfo.com

7-88549425-021برق كوروش الهی دوست ايستا توان نيرو41

انواع تابلوهای برق فشار ضعيف و متوسط و تابلوهای حسين سروشايستا نوآوران نيرو 42
حفاظت و كنترل پست های فوق توزيع، پيمانکار برق

021-44259661 
021-44259786inn-co.com

مهندسی، تامين تجهيزات و اجرای پروژه های ايمان جوهرزادهايلمان پادرا43
2ilpadco.com-26603001-021خطوط و پستهای فشار قوی

خريد و فروش لوازم و تجهيزات برق و رامين اژدهاكشايمن برق راد44
پيمانکاری برق )نيرو(

071-38220453 
071-38220530ibrad.ir

بازرسی فنی و ايمنی-خدمات مشاوره، فنی و غالمرضا غفوری افشاریايمن پرتو ايرانيان45
34474560ipieco.ir-026مهندسی

طراحی، مشاوره و تامين تجهيزات شبکه و محمدحسن ابراهيمی يزدیايورداريا )ايورد آريا(46
88919265eworldaria.com-021اتوماسيون صنعتی

طراحی های شبکه های آب رسانی، روش حسن كلباسیآب و نيرو رزموند47
1wp-rosemond.com-88375040-021تسويه آب، انرژی نو، انتقال و توزيع آب

 77128709-021منابع تغذيه الکترونيکسيد حسن ميرحبيبیآبان نيرو منطقه آزاد چابهار48
021-77128705abanups.com

بازرگانی: نمايشگرهای LED Wall  ،LED  كامران خادم حسينآپرين نورآفرين49
14aprinled.com-40440510ديجيتال Signage، اتاق های مانيتورينگ و كنترل

 88037362-021اجراء نيروگاههای خورشيدیسيد محمدرضا نوابیآتی نيرو پاک گستر50
021-88211013-14atnpg.com
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طراحی و ساخت تابلوهای برق، خازن اصالح محمد ريحانی نياآذر فنون تابلو51
ضريب قدرت، سينی و نردبان كابل، باسداكت

021-88173237 
021-88183488aftiran.ir

خدمات مهندسی نگهداری و بهينه سازی پستها، محمود جالئيان زعفرانیآذرخش انتقال نيرو پاژ52
32aptc.ir-38525230-051خطوط و نيروگاهها 

طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازی و تامين روزبه تميزكارآذرخش سانيار سازه53
تجهيزات مطابق با خواست كارفرما در زمينه برق

021-86031952 
021-88767353

5arapad.com-88543203-021مهندسی و بازرگانیاحمد قاسم پورآراپاد54

طراحی، تامين، نصب و راه اندازی بخش برق ، خانم مريم روانبخشيانآراد انرژی اسپادانا55
32665808aradenco.com-031صنايع و پست

توليدكننده يراق آالت و تجهيزات شبکه های علی كشوریآراد كاوش پی 56
توزيع نيروی برق و كاالهای مرتبط با مخابراتی

021-22981396 
021-77624365aradkp.com

 8-22227005-021تابلوهاي برق صنعتيحميد غياثیآران انرژي57
021-22226560arunenergy.com

طراحی و توليد دكل های مخابراتی فوالدی-رزگار موالنیآرتا سازه آرشين58
22909596Arta-Asa.com-021چراغ های خيابانی-معابر-انتقال نيرو

33318210-041پيمانکار خطوط انتقال نيرو و پستهای فشار قوی اميرحسن محبیآرسال توان59

4armanenergy.com-22904823-021خطوط انتقال نيرو سيد علی قريشیآرمان انرژی60

 77650045-021مهندسی و بازرگانی تجهيزات برقیاردالن تنباكوچيانآرمان پارس تابان61
021-77516915-6apt-sco.com

واردات تجهيزات الکتريکی فشارضعيف، متوسط مريم سرخانیآرمان صنعت انرژی آريا62
و قوی

021-86072183 
021-86072591asea.ir

 88344176-021پيمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نيرو توسعه 63
021-88345201armanir.ir

آريا الکترونيک هميار 64
44001441aria-electronic.ir-021توليد انواع آالرم يونيت، پنجره آالرمبابک آشناصنعت

طراحی و ساخت تابلوهای كنترل، توزيع و محسن گل خواهآريا كنترل پيشرو65
15ariacontrol.com-88617414-021خازنی 

23553000arianasansor.com-021توليد انواع تابلو فرمان آسانسورحسين بختياری فرقانیآريان آسانسور66

بازرگانی و توليد كليد و تابلوهای فشار قوی و مهران عاشوریآرين كليد پارس67
پست برق 

021-44030073 
021-44091466ariankelid.ir

تامين تجهيزات مکانيکال، تابلوهای برق و پستهای محسن اصفهانیآرين نيرو گستر68
88998805ang-co.ir-021برق )آهن آالت، تسمه مسی و پيچ و مهره(
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آزمايشگاه های صنايع 69
61971eepil.com-021تست و بازرسي سيد محسن ميرصدریانرژی

توليد و تعمير ترانسفورماتور و كويل ژنراتورهای حميد غفرانیآزمون نيروی فرهنگ70
فشار قوی و امور بازرگانی

021-88274424 
021-65421791-5azmoonniroo.com

 44941801-021انواع تابلوهاي فشار متوسطاصغر ولي پورآسيا بهين برق71
021-44941033asiabehin.com

ساخت انواع تابلوهاي برق فشار ضعيف و علي آشتيانيآشتيان تابلو72
متوسط ثابت و متحرک 

021-88331378-82 
021-88331381ashtiantablo.com

اجرای پروژه های كليد دردست پستها و خطوط محمدرضا معين تقویآفرينه طوس73
5ate-co.com-38837641-051انتقال نيرو 

 88743238-021توليد يراق آالت خطوط انتقال و توزيع برقمحمد سجادی نژادآلوكاست ايران74
041-34455947alucastiran.com

88888407alumcablekaveh.com-021توليد انواع سيم و كابل آلومينيوم و مسیسحر رحمانیآلوم كابل كاوه75

توليد هادی های فشار قوی و پروفيل جواد علی محمدیآلومتک76
آلومينيومی و راد آلومينيومی

021-88073864 
021-88076349alumtekcorp.com

تجهيزات ارت و حفاظت در مقابل صاعقه، سيد رضا موسويانآموج فرايند77
88751490amoujgroup.com-021تجهيزات اندازه گيری تابلو

38931413itechco.net-051برق - مخابرات - شبکهمحسن خسرو آبادیآی تک آرا78

بازرسی فنی و كنترل 79
36techinco.net-88529728-021بازرسی فنی و كنترل خوردگیمحمدعلی جبرئيلیخوردگی تکين كو 

9itc-co.com-88723337-021واردات و صادرات كليه كاالهای مجاز بازرگانیسعيد تقيلوبازرگانی ايران ترانسفو80

 77638047-021صادرات )خدمات فنی مهندسی(روشنعلی يکتای قرابائیبازرگانی تجارت سبز روشن81
021-77638048mirabnaghsheh.ir

بازرگانی تجارت گستر 82
55134799-021بازرگانی قطعات الکترونيکیحسين نصيریماندگار يکتا

طراحی و ساخت سيستم های اندازه گيری، بيتا حاتمباسط پژوه تهران83
5basetp.com-44268342-021مانيتورينگ و مديريت مصرف انرژی 

طراحی، ساخت و توسعه شبکه های انتقال نيرو، علی غالمی مهتاجبرسان مديريت84
88032240barsan.co.ir-021پروژه های مترو و صنايع

طراحی و توليد تابلو برق فشار متوسط و ضعيف، علی الهامی انوربرق آسان تبريز85
باسداكت، سينی كابل و خدمات برش ليزری

041-36377170 
041-36373411-12barghasan.com

توليد كننده انواع يراق آالت توزيع و پايه های منصور دارابرق صنعت ساالر86
2bss.co.ir-44030051-021روشنايی
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برق و الکترونيک پرتو 87
توليد كنترل دور الکتروموتور تا رنج 400 كاظم نورزاد دولت آبادیصنعت

)VFD( 88662288-021كيلوواتpartosanat.com

مجری كليه پروژه های توسعه، بهسازی و بهره فرج اصغریبرنا برق اصفهان88
5-34400144-031برداری شبکه های توزيع

توليد كننده انواع دژنکتور، سکسيونر و سوئيچ حسن صالحیبرنا كليد البرز89
911kelidalborz.com-32848906-028گيرهای فشار متوسط

91008500bornika.ir-021واردات و پخش تجهيزات برقی و صنعتیشهنام ريحانيانبرنا نيرو كاران90

 22772310-021توليد كننده مقره های سيليکونیاحمد شجاعی بسپار سازه الوند 91
021-22781928baspar-sazeh.com

تهيه لوازم و تجهيزات برقی الکتريکی و تاسيساتی بابک نيکفامبهين ريز كوه92
و طرح و ساخت دستگاههای حفاظت لوازم برقی

021-22225682 
021-22253475behinraiseco.com

بين المللی پيمان نيوساد 93
نمايندگی رسمی تامين انواع ترانس های توزيع پيام مختارزاده شربيانیانرژی

و قدرت ، پست های كامپکت و...
021-88788916 
021-88785033pneint.com

خدمات فنی و مهندسی و تامين تجهيزات نامی محمودیپاد انرژی ناره94
44091264pencopower.com-021الکتريکی

مشاوره، مهندسی، طراحی و نظارت بر احداث مجيد مسيبیپادرای طرح95
8-88645137-021پست های فشار قوی

انواع كليدهاي مينياتوري، جريان نشتی، دستگاههای مجيد دانشورپادرعد96
pad mounted 51-22256949-021اندازه گيری هوشمند، پستهایpaudraad.com

26201143partdanafoss.com-021بازرگانی قطعات آسانسوراميربهرام دارايیپارت دنا فوز97

فنی مهندسی و بازرگانی در حوزه برق و رضا نخاولیپارت كنترل خراسان98
37279258partcontrol.org-051اتوماسيون صنعتی

سازنده و تامين كننده تجهيزات و سازه های محمد حسن حق گوئیپارس اخگر99
نگهدارنده كابل

021-88632810 
021-88353304parsakhgar.com

29parstableau.com-88549425-021تابلوهاي برق فشار قوي، متوسط و ضعيفآرش نادعليانپـارس تابلو100

سرمايه گذاری و مشاركت و ارائه خدمات مديريتی در پويا پارساپارس تابلو پويا101
3parstableau.com-88549421-021كليه شركتهای فعال در صنايع و تجهيزات صنعت برق 

طراحی و ساخت پستهای برق و تجهيزات و مسعود پارساپارس تابلو صنعت102
3parstableau.com-88549421-021قطعات الکتريکی و اجرای پروژه های اتوماسيون

طراحی و ساخت برجهای انتقال نيرو، مخابراتی علی رخصتیپارس دكل گستر 103
و سازه های پست

086-33553334 
086-33553588-9parsdakal.com

تامين تجهيزات فشار قوی، متوسط، ضعيف و محمد اردكانيانپارس دلتا تجهيز آريا104
8pars-delta.com-26400737-021ابزار دقيق، سازنده انواع تابلوهای برق
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توليد برجهای تک پايه خود ايستای بتنی و جليل نواده اباذر صحرائیپارس ساختار105
احداث انتقال نيروی برق

041-33366596-8 
041-33352386parssakhtar.com

44226329psfco.org-021مشاوره، پيمانکاری، تامين تجهيز ابنيه و ....حسن پيشرفتیپارس سازان فرابين106

2swanlamp.com-32400970-051توليدكننده ديودهای ال ای دی-پنل روشنائیمحمودرضا معلیپارس سامان ايرانيان107

توليدكننده انواع كليدها و سکسيونر های فشار ولی اهلل بياتپارس سويچ108
قوی و متوسط 

021-88554977 
 021-88554944parsswitch.com

سازنده انواع تابلوهای برق فشار ضعيف و مهناز محمدپور رودباركیپارس سوئيچ بورد 109
11psb.co.ir-66707010-021متوسط و كنترل 

5parsshar.com-22911553-021توليد ترانسفورماتور جريان و ولتاژ مسعود ناجيانپارس شار بارز110

 88965314-021پيمانکاری، بازرگانیايرج آذركيوانپارس شروين111
021-88957875

پارس صنعت انتقال نيرو 112
42741350parsun-co.com-021مديريت و اجرای كليه پروژه های صنايع برق پيام باقری)پارصان(

20pars-sanat.com-56418311-021توليد تابلوهای برق فشار ضعيف و متوسطعبدالرضا موالئیپارس صنعت پرند113

87133panisun.com-021تجهيزات برق صنعتیرضا مظلومی تبريزیپارس نيروسان114

پارسيان تراش صنعت 115
)PTS(طراحی، توليد و اجرای سيستم های ارتينگ، صاعقه سعيد واحديان

گير، حفاظت كاتدی و پودر جوش احتراقی
021-26656483 
021-26656470pts.ir

2-86051471-021سازنده تابلوهای برق فشار ضعيف و متوسطحميد بيگلریپارسيان توانير سپهر 116

5amitisap.com-46188550-051ريخته گری آلومينيوم و آلياژهای آنرضا اخوت عراقیپاژ قطعات خودرو آميتيس117

پااليش روغنهای صنعتی 118
5ziorefining.com-32221722-024توليد روغن ترانسفورماتوراكبر مير مصطفیزنگان

63492300panir-co.com-021خازن اصالح ضريب قدرتمحمود محموديانپااليش نيرو )پانير(119

بازرگانی، تامين تجهيزات، اجرای پروژه های صنعتی در كيوان حسينی مکوندیپااليش نيرو تجهيز)پاالنير(120
SVC 88536959-021زمينه برق و سيستم كنترل و ساخت تابلوهایpalanir.com

88058222payatavan.com-021خدمات فنی مهندسی بازرگانیاسد باباخانیپايا توان محور121

طراحی، مشاوره، آموزش و اجرای سيستمهای محسن نياستیپايا صنعت فرا دانش122
33605055-023برق
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8parsys-eng.com-22262946-021خدمات مهندسی بازرگانی و پيمانکاریمحمد حسن شاهانیپايا طرح پارسيس123

44839481-013برق، ابزار دقيق و مکانيکعلی ربویپايدار صنعت ماهان پارس124

تعميرات اساسی واحدهای بخاری و گازی رضا شمس قهفرخیپايش صنعت اميد سپاهان125
3payeshsanat.ir-33447601-031نيروگاهی و ساير صنايع

 22018712-021خدمات فنی و مهندسی ترانسفورماتورجعفر شريفیپايش صنعت ترانسفورماتور126
021-22018511pstco.net

ارتينگ، حفاظت كاتديک، كيت عايقی، برقگير، وحيد حقیپتونيا127
جوش احتراقی

021-88753898 
021-88753984petuniaco.com

38335589pnb-niroo.com-051طراحی و نصب و پيمانکار پست های فشار قویرضا غالمپورپديده نيروی بارثاوا128

8pkc-capacitor.com-88882956-021طراحی و نصب و پيمانکار پست های فشار قویثمين علي حسنيپرتو خازن129

پرتوكار تهران )الکترو بی 130
19partokartehran.com-88779018-021توليد انواع تابلو برق، تامين تجهيزات برقیعبدالواحد خوراسی(

9fanir-co.com-33386007-031پيمانکار پست، تامين تجهيزات نيروگاههای برقمهدی مسائلیپرديسان فناوران نيرو131

34445452pfo.ir-061تامين تجهيزات صنعتیآرمين صادقی چيگانیپرشيا فراز اكسين132

ساخت و اجرای دكل های انتقال نيرو و پستهای سعيد صفرزادهپرشين سازه پرتو133
85persian-sazeh.com-44761778-021برق

10p-s-co.ir-88615908-021تابلوهای برق كاظم گرامیپشتيبانی صنايع134

3platiniran.ir-88844751-021توليد انواع باتری صنعتیحميد رئيسیپالتين ايران135

خريد و فروش كليه لوازم برقی، توليد تابلو برق، حسين ايرانفردپويا افراز سگال136
رک مخابراتی، انجام امورات حفاظت  فيزيکی

021-77031649 
021-77031295

88768802-021مجری مولدهای مقياس كوچکمهرداد ترابی زادهپويا بهين سازان خاورميانه137

انجام فعاليت های خدمات فنی و مهندسی و محسن محسنیپويا پژوهش آرويد پاژ138
38223727-051مديريتی مشاوره ای

 88368670-021توليد انواع كابلهای آلومينيومیشهريار پرويزیپويا غرب139
083-34281080-6pooyagharb.com

پويش گران سهند آذران 140
 36686940-041صنايع الکترونيک )توليد كنتور، پوزيشنر و ...(ثمانه شجاع خانیتبريز آزما

041-36675404tabrizazma.com
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 44493317-021خدمات مهندسی و بازرگانیمحمد اكبریپويش گستر صنعت141
021-44492342pgspower.ir

احداث خطوط، پستها و بازسازی و تعميرات متين جنتيانپـيـما بـرق142
52peymabargh.com-22619350-021توزيع نيروی تهران

2pichaz-electric.com-37273280-035توليد انواع كليد فيوز، پايه فيوز و فيوزعليرضا جراحی پيچاز الکتريک يزد143

32400133picheshsimtoos.com-051ساخت و بازرسی انواع ترانسفورماتورعليرضا شريعت داوودیپيچش سيم توس144

 44443999-021طراحی و ساخت سيستم های آناليزرضا راجی كرمانیپيرامون سيستم قشم145
021-44444950piramoonco.com

86072183-021خدمات مهندسی بازرگانی بهزاد مير عربشاهیپيشرو تجهيز پايا146

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی پروژه های مهدی مدنیپيمان خطوط شرق147
7pks-co.com-35423184-051برق، ارتباطات و اتوماسيون

خدمات بازرگانی و مهندسی، نرم افزار، احداث شهريار خلفیپيمان خطوط گستر148
DCS و RTU پست

021-48076000 
021-48076912peimann.com

تعمير و نگهداري شبکه های فوق توزيع و شهروز ثمينیپيمان غرب149
38371300peymanegharb.com-083انتقال برق

تابان الکتريک خطوط 150
43435006-066خطوط انتقال نيرو محمد لکپارس

 88846910-021توليد تابلوهای برق فشار قوی و متوسطمحمد ذوالفقاریتابان تابلو شرق151
021-88846123tabantablo.com

ساخت انواع يراق آالت شبکه توزيع برق انواع ناصر تقي زاده اصلتابان گستر پويا152
پايه هاي روشنايي

021-56392669 
021-56392683tabangostar.com

توليد مقره های پليمری فشار متوسط و فشار اسداهلل زمانیتابان نيرو153
قوی تا سطح ولتاژ 1000 كيلو ولت

071-37175115 
021-88058276taban-niroo.com

طراحی و توليد انواع تابلوهای برق صنعتی فشار ضعيف سلطانعلی سروی مرقیتابش تابلو154
31tabeshtablou.com-34760627-026و فشار متوسط و پست های پيش ساخته كمپکت 

47620899tajgizghostar.ir-021نصب و راه اندازی نيروگاه فتوولتائيکعليرضا روستائی مهديخانیتابش هدايت مولد گستر155

طراحی مهندسی و تامين تجهيزات و احداث شاهين مشفقتارا طرح تابان156
77208684ttt.co.ir-021پستها و خطوط فشار قوی 

تاسيساتی و مهندسی 157
88829203danielelectric-co.com-021انجام خدمات مشاوره، طراحی، تامين تجهيزات و ...افشين عبدالهیدانيل برق

تامين تجهيزات برق و 158
88998805takab-co.com-021تامين تجهيزات برق و فوالدمحسن دالل اصفهانیفوالد تکاب
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تامين سيستم های كنترل 159
تجهيزات مخابراتی، سيستم كنترل  اتوماسيون بابک رنجبرو مخابرات ايران

4iccssco.com-88330790-021شبکه های توزيع و پستهای برق و..

توليد انواع برقگير اكسيد روی، خطوط توزيع سيد مجيد نوربخشتجهيزات انتقال برق پارس160
parsete.com  3-88974091-021 فشار قوی، سراميکی، تابلويی 

تجهيزات برق و سياالت 161
توليد تابلوهای برق فشار ضعيف و متوسط، عليرضا روغنیفوالد )ساتها(

28sathaco.com-37609027-031باسداكت، سينی و نردبان كابل و ...

 76263112-021تجهيزات ارتينگ و حفاظت از صاعقهناصر پارسايی سيرتتجهيزات سيستم زمين162
021-76263113t-s-zamin.com

تجهيزات سيستم زمين و 163
فروش تجهيزات ارتينگ و حفاظت در برابر سمانه رضوانیصاعقه گير كالوت ابهر

22688852kalotabhar.com-021صاعقه و جوش احتراقی

تجهيزات و سازه های 164
ساخت برج های مشبک و تلسکوپی و سازه محمد مسعود كلباسی اناركیانتقال سمنان

22043708semnantse.ir-021های نيرو

تحقيقات الکترونيک 165
طراحی و توليد تجهيزات الکترونيک قدرت، انواع ناصر نوریفطروسی

UPS021-76250601-4fotrousi.com و..

طراحی و اجرای خطوط انتقال نيرو و پست های عبداهلل ايران پورتدبير انرژی سپنتا166
فشار قوی 

021-41586000 
021-41586110tadbirenergyco.ir

تدبير سازان فناوری انرژی 167
تجاری سازی نتايج تحقيقات، تامين نرم پرويز غياث الدينآپادانا

افزارهای تخصصی صنعت برق
021-88364632 
021-88578836enertech-co.com

9tppeng.com-88606291-021طراحی و مهندسی و تجهيز پستعبدالواسع كمالی مريانترانس پست پارس168

توليد انواع ترانسفورماتورهای توزيع و فوق توزيع مجتبی شمسیترانسفورماتور توزيع زنگان169
روغنی و خشک رزينی

024-33790538 
024-33791372transfozangan.com

تعاونی آلومينيوم دامغان 170
توليد يراق آالت خطوط انتقال نيرو و پست هاي فرهنگ حجازی)آلدا(

16aldacompany.com-44003214-021فشار قوي

32308756fpmc.ir-071تعميرات و نگهداریجالل الدين رخشانتعميرات نيروی برق فارس171

تک نيرو )تعاونی كاركنان 172
35264502takniroo.ir-035توليد انرژی الکتريکیعلی اصغر زحمتکشنيروگاه يزد(

طراح و سازنده تابلوهای برق فشار ضعيف و احمد جان آقائیتکساز تابلو بشل173
متوسط در انواع ثابت و كشويی

011-43433910 
011-42433917taksazbeshel.com

 22015300-021لوازم الکتريکی و برقی، كليدهای صنعتیعليرضا پرورشتله مکانيک ايران174
021-26202150schneider-electric.com

توليد كليدهاي اتوماتيک فشار قوی)هوايی و پرويز ترحمیتهران پادنا175
3tehran-padena.com-88549421-021كامپکت( 

66859286tap-elec.ir-021پيمانکاری برقمحمد محسن اتحادتوان احداث پارس176
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توان انرژی پرداز پارسيان 177
طراحی، ساخت و توليد رله های حفاظتی محمدحسين منافیشيراز پيشرو

36359343ppep-sp.com-071پست های برق

88619108tavanpadray.com-021مهندسی و بازرگانی تجهيزات برقیعادل صبح خيزیتوان پادرای178

توليد و مونتاژ قطعات و لوازم سيستم های هرمز رضویتوان ره صنعت179
88504490trselectrical.com-021الکتريکی و الکترونيکی

انواع تابلوهای برق صنعتی فشار ضعيف و محمود جعفرزادهتوان صنعت مبين180
متوسط فيکس و كشوئی 

021-88880681-2 
021-88892413tavansanat.com

 88247786-021خريد و فروش تجهيزات برقیعلی پيشرفت ثابتتوان كادوس نيرو181
021-88247485tavankadous.com

9tavanadish.com-88791948-021تامين تجهيزات و ارائه خدمات الکتريکالمحمدكاظم رازهتوان گستر آديش182

خريد و فروش، واردات و صادرات، پخش و توليد بهمن يزدانیتوان گستران زينو183
و طراحی كليه كاالهای مجاز بازرگانی

021-88178710 
021-88178715zinoglobal.com

88673109tavanmehr.com-021پيمانکاری حوزه نيرو و ابنيهرامين مهربانیتوان مهر البرز184

1tggco.ir-45847160-031پيمانکاری شبکه های توزيع برقمحمد اعتضادیتوانير گستر گرم185

حفاظت در برابر صاعقهدانيال قندهاریتوزيع قدرت فرا منطقه186
 سيستم  های ارت_ توزيع

051-37111152 
051-37111162amoujgroup.com

توليد كننده انواع كنتور، كليدهای مينياتوری و سيامک فارسيانتوس فيوز 187
25toosfuse.com-35413423-051پايه كنتور 

توسعه برق و حرارت 188
تعمير، ساخت و راه اندازی نيروگاه های توليد امين سلطانیخاورميانه

26424718-021برق

توسعه پستهای فشار قوی 189
خدمات مهندسي برق، تهيه تجهيزات، نصب و محمد بهزادپارسيان

48076000parsian.com-021راه اندازي پستهاي فشار قوي

پيمانکار عمومی پروژه های صنعتی بصورت علی عادلیتوسعه ريل نيروی پارسيان190
EPC021-48076911parsianrail.com

وارد كننده و توزيع كننده تجهيزات اتوماسيون مسعود پيرحياتیتوسعه سيماتک ايرانيان191
 SIEMENS 3-88545640-021صنعتی و فشار ضعيفsimatec.ir

مهندسی و پيمانکاری و خدماتی نفت و گاز و امير علی معالیتوسعه صنعت ايران افق192
پتروشيمی 

021-88824808 
021-88828518iranofogh.com

26424718greenenergy-co.om-021انرژی های تجديد پذيرفاطمه سادات طباطبايی فخرتوسعه گرين انرژی193

40zavirco.ir-88896739-021پيمانکار خطوط انتقال نيروشهرام رضايی عباسیتوسعه مهندسی زاوير194
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توسعه نيروگاه ها و صنايع 195
48076000parsianpower.com-021انجام EPC پروژه هاي نيروگاهي و صنايعمحمد تقی مسعودی نژادپارسيان

44257608tnciran.com-021پيمانکار پست و پروژه های برق سعيد سراجیتوسعه نيرو196

توسعه نيروگاههای ديزلی 197
توزيع و خدمات پس از فروش مولدهای مهرداد ابراهيمیپارسيان

2778parsian-diesel.com-021ديزلی-گازی

88175990toofandco.com-021تجهيزات اندازه گيری صنعتیعليرضا اخضريان كاشانیتوفند پايش صبا198

27raad-co.com-33802026-031توليد انواع ترمينال های ريلی و ملزومات برقنويد وفايیتوليدي رعد199

88922127sanatyorin.com-021انواع يراق آالت 20 و33 كيلو ولتاسماعيل داراتوليدي صنعتي شبکه200

40888007sirjan.com-021طراحی، تامين و نصب نيروگاه های خورشيدیمهدی تيموریتوليد انرژی سبز سيرجان201

 88252909-021تابلوهای برق، پروژه های EPC، سازه های فلزی اميررضا بركتينتوليد ملزومات برق202
021-87740tmb-co.com

 81930000-021توليد كامپاندهای پی وی سیگلريز كالهیتوليدی گرانول قزوين203
021-81930740ggp.ir

توليدی و پيمانکاری 204
توليد انواع تابلوهای برق صنعتی، طراحی و اجرای عباس نقش نيل چیتأسيسات برقی يم

EPC 33-88656225-021پست های برق و اجرای پست های برقyam-ir.com

توليد كننده انواع مقره های فشار ضعيف و فشار عباس جبالبارزیجبال الکتريک كوير205
3jec.ir-32152501-034متوسط تابلوئی

جهاد دانشگاهی علم و 206
2jdevs.com-77455001-021توليدی، تحقيقاتی در زمينه صنعت برقحميد آب روشنصنعت

حاصل اوج پردازش 207
خدمات  اتوماسيون، اسکادا، مراكز ديسپاچينگ و، رضا ميركمالی)حاپکو(

38686400hopco.ir-051انرژی های تجديد پذير، مهندسی مشاور

خدمات پس از فروش ايران 208
كليه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با انواع يداهلل علی آبادیترانسفو

52itass.ir-32221347-024ترانسفورماتور و تجهيزات آن 

خدمات مهندسی پايا 209
مهندسی مشاور توليد، فوق توزيع و انتقال در رضا رضوی زادهنيرو پاژ

صنعت برق 
051-38654309 
051-38676420

خدمات مهندسی تعمير 210
 33614675-076تعمير و نگهداریمصطفی عمرانی گستر هرمزگان

076-33661517tamirgostar.com

ساخت پست هاي فشار قوي EPC، فروش اسفنديار رحمتيداريان211
41darianco.ir-26406937-021تجهيزات ضد انفجار و برق و تاسيسات

توليدكننده كات اوت فيوز، فيوزلينک و جداساز كامبيز طاهرخانيدالمن212
66469022dalman-co.com-021هوايی
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توليد و تامين انواع اتصاالت كابل برق و محمدرضا شهسواری زادهدانش اتصال كابل213
3daneshettesal.com-88544772-021مخابرات

 22644332-021تامين تجهيزاتاحسان زمانی نژاددانش انرژی سرير214
021-22644992-4desc-co.com

43984000danialpetro.com-021پيمانکار نفت و گازمهدی كاریدانيال پترو215

طراحی و توليد دكلهای انتقال نيرو و مخابراتی، عبدالرضا كالنتریدكل سازان كالن216
dspigroup.ir 2-33573271-086استراكچرهای پست و نيروگاهی، گالوانيزه گرم

32400078denaelectric.com-051توليد قطعات الکتريکیمجيد تقی زادهدنا الکتريک ايرانيان217

توليد كننده سيستم ها ی نگهدارنده كابل های مجيد وحيد دستگردیدوران سپنج نادين)دوسنا(218
33980943dossena.ir-021الکتريکی و ضدانفجار در ايران

انواع مقره های سيليکونی رده توزيع و انواع محمد خورده چیدورود كليد برق219
 RTV كاورهای عايقی و پوششهای

021-88643914 
021-86080091-3dk-electric.ir

22578815dayhim.com-021پيمانکار پست، تامين تجهيزات نيروگاههای برقسيد محسن جاللی موسویديهيم فرافن220

توليد خطوط برق رسانی دستگاههای متحرک و عبدالرضا يحيویرافد صنعت221
4rafedco.com-44012972-021محيط های صنعتی

 77636361-021اجرای پروژه های اتوماسيون برقموسی احمديانرانين فرآيند گستر222
 021-77636362runinltd.ir

راهکار سيستمهای صنعتی 223
اتوماسيون، تامين و مهندسی تجهيزات و رضا صالحیاليت

88016620elite-iss.com-021سيستمهای برق و مخابرات

88612011rayavin.com-021فنی مهندسی و بازرگانیسامان سروشيانرای آوين فن224

5rasana-mehr.com-88879433-021مونتاژ كنتور برق ديجيتالاحسان زرگر رضائیرسانا مهر225

مجری احداث، توسعه تاسيسات و خطوط انتقال فاطمه فاطمیرسانير توس226
نيرو بصورت كليد تحويل 

051-38427622 
051-38405872rasanir.ir

پيمانکار در زمينه نيرو، تاسيسات و ابنيه، احمدرضا دانشمندرعد انرژی آريا227
مهندس مشاور،  مدير طرح در زمينه نيروگاهی

021-88198645 
021-88198649rana-co.org

توليد كننده انحصاری كنتورهای هوشمند آب امير فرزادرهروان سپهر انديشه228
rsa.co.ir-021 5-88102351و برق

فعاليت های عمرانی، ساخت و راه اندازی مصطفی دليریرهساز گستر شرق229
38427772rgdgco.com-051ساختگاه های مقياس كوچک

3rahshad.com-88672530-021توليد خازنهای روشنائی و موتوریحامد گرشاسبیرهشاد الکتريک230
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فروش تجهيزات و اجرای سيستم های صاعقه محمد رضا محرم پوررهنما تجارت پاسارگاد231
گير و ارتينگ

021-88973280 
021-88964993rtp5.com

اجرای پروژه های كليد تحويل پستها و خطوط ناصر بهشتی سعادتروشن گستر توس232
37636371roshangostar.com-051انتقال نيرو

38468558rizmoj.ir-051توليد تجهيزات حفاظت و كنترلسيد جواد سيد كالنتریريز موج الکتريک طوس233

66723972zenerco.com-021انرژی های تجديد پذير صمد برادران خسروشاهیزی نر 234

72gitalco.com-88880967-021كانالهاي پيش ساخته الکتريکي محمد رضا مير عماديژيتال235

ساخت تجهيزات برقی 236
 22035501-021انواع تابلوهای برقحسام الدين توكلیلنا يزد

021-22035499lenayazd.com

88694115yasantower.com-021برجهاي انتقال نيرو و مخابراتيمحسن فارسيسازه هاي فلزي ياسان237

36690222santal.ir-041توليد انواع سيم و كابل و تيرهای بتنی برقپورآسيابیسازه های نوين بتنی تبريز238

سامان گستر طباء مهر 239
87133-021ساخت و مونتاژ دستگاه كنترل دور موتور مجتبی جودی وند آذرارس

 36540778-071توليد مقره های پليمری، كت اوتمحمد فيروز ثانیسامانه های نوين افرا240
071-36540636eleplex.com

نماينده انحصاری باسداكت LS كره جنوبی عباس جودیسايا سيستم تاواتاو241
)LV/MV(

021-44233995 
021-44233948lsiran.com

سازنده تابلو برق lv، mv و سيستم های كنترل فرخ طايفیسايبر صنعت242
PC, EPC 8-88606201-021و پيمانکارcyberind.com

طراحی، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازی محمد مهدی مهربانیسپاهان توان گستر 243
كليه پروژه های برق و صنايع 

031-36273907 
031-36256997stg-co.com

توليد كننده انواع قطعات ترانسفورماتورهای عليرضا قاسمی ساوجیسديد سازه پرشيا244
توزيع و قدرت

021-33969942 
021-33531892sadidsazeh.com

سرآمد برق كاركنان 245
7sebka.ir-44567266-021پيمانکاری برقحيدر قوامیاميرافراز )سبکا(

سرمايه گذاری صنايع برق 246
سرمايه گذاری و مشاركت در طرح های و پروژه جعفر جوالو آب صبا

sabainv.com 88376037-021های توليدی و خدماتی

طراحی، مشاوره، اجرا، تامين كاالهای پروژه محمد هادی شاه بيگیسرو نيرو توس247
2sarvnirootous.com-38844390-051های نيروگاهی، پست ها و خطوط انتقال نيرو

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی و پيمانکاری داوود اشرفی پور سفير نيرو آفرين248
پروژه های پستهای فشار قوی 

021-22870954 
021-22870944safir-na.com 
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 7-44446266-021طراحی و ساخت و توليد سازه های فلزی قطعاتحميد بهرامی اسکندریسماسان249
021-44092805samasan.com

توليد دستگاههای اندازه گيری و قرائت كنتور و آرش قيالوسنجش افزار آسيا250
جمع آوری اطالعات

021-88799914 
021-42704saa-co.com

توليد و ارائه خدمات مهندسی در زمينه كنتور حبيب اله قاسمیسنجش انرژی پارس البرز251
33679447parsmeter.com-028برق

77395810sanjeshniroo.com-021توليد انواع كنتورهای ديجيتال و هوشمند برقعباس پويا نوروزی تفرشیسنجش نيروی هوشمند252

22026306sodaaria.com-021امور بازرگانی، واردات و صادراتنويد نظری سودا آريا253

8ssf-solar.com-43526100-051توليد انواع پنل خورشيدیمصطفی آزادهسوالر صنعت فيروزه254

88521609simnoor.ir-021توليد انواع سيم و كابل هوائی و OPGWسيد علی اكبر ميرسعيد قاضیسيم نور پويا255

77339630simcatec.com-021انواع مقره هاي سيليکونيعلی رمزیسيمکا تک256

66344000simrodsama.com-021توليد راد و سيم و كابل آلومينيومیمجتبی شيشه گرسيم راد سما257

50simnoorco.com-44012649-021توليدكننده انواع هادیاحمدرضا رضاآبادیسيم نور يزدان258

 81930000-021توليد انواع كابلعليرضا كالهی سيم و كابل ابهر259
021-81930130abharcable.com

سيم و كابل پيشرو 260
توليد انواع سيم و كابل فشار ضعيف )مسی و اكبر يوسفیرفسنجان

4pishrocable.com-38257122-035آلومينيومی( 

سيم و كابل تبريز 261
 36303050-041توليد كننده انواع سيم و كابلعبداهلل قاری زاده)سيمکات(

041-36304090simcat.ir

7forouzanyazd.com-38362021-035توليد انواع سيم و كابل محمد جوهری نعيمیسيم و كابل فروزان يزد262

توليد انواع سيم و كابل برق فشار ضعيف و غالمرضا ابراهيميانسيم و كابل مغان263
88752014moghancableco.com-021متوسط و قوی 

88828682hamedancable.com-021توليد انواع سيم و كابل فشار ضعيفغالمرضا نادعليزادهسيم و كابل همدان264

 38251200-035توليد انواع سيم و كابل برق و مخابراتابوالقاسم بيگیسيم و كابل يزد265
021-22012211-12 yazdcable.com

سيمای گسترش قدرت 266
22657630simayeghodrat.com-021توليد، توزيع، انتقال نيرو و خدمات مشاوره و ...حسين خصافانرژی
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انواع كابلهای فشار ضعيف، متوسط و قوی و عنايت اهلل دبيريانسيمکو267
77529690simcocable.com-021انواع كابلهای مخابراتی

88744199shahinmafsal.com-021توليد انواع اتصاالت كابل برق و مخابراتعبداله صباغ پورشاهين مفصل268

شركت توليدی كارخانجات 269
4nirougroup.com-88703622-021انواع تابلوهای برق فشار متوسط و قویمسعود حاجيانی نيرو تابلو

تهيه، نصب و سرويس تجهيزات پست ها و نورالدين پوستیشركت مهندسی سنس270
3sense-eng.org-26202980-021نيروگاه های فشار قوی برق

38524947shoagostar.com-051پيمانکاری نيرومحمدمهدی رنجبرشعاع گستر شرق271

88708830merik.ir-021توليد خدمات گالوانيزه گرم مهيار متفکری نژادشيمی فرآور مريک272

تابلوهاي LV،MV ،پستهاي موبيل، پست كمپکت، محسن شادمانصانع شرق273
35243522saneshargh.ir-051نيروگاه های توليد پراكنده و ديزل ژنراتور و ... 

پيمانکاری عمومی و صادرات تجهيزات و خدمات فنی حميدرضا صالحيصانير274
مهندسی در صنايع آب، برق، نفت، گاز و پتروشيمی 

021-88830099 
021-42741000sunir.com

طراحی و مهندسی و ساخت پستهای فشار قوی سيدمحمودرضا مرتضویصفـانـيـرو275
EPC021-88301451safaniru.com و انواع كليدهای هوائی و تابلوهای فشار قوی

 88799190-021 پروژه های برق و صنايع بصورت EPCعلی صفر نورالهصفانيکو276
031-32666626safanicu.com

انواع كليد فيوزهاي قابل قطع زيربار و كليد هاي سيد نادر مروستیصنايع برق زاوير277
دوطرفه از 160 الي 630 آمپر

035-37272246 
021-88985083zavir.com

36armlightingco.com-88841134-021توليد انواع چراغ و پايهعلی اصغر باب رحمتیصنايع روشنايي آرم278

 88748430-021توليد كننده انواع چراغ های روشنائی رباب دلدارصنايع روشنايي جهان نور279
021-88539970jahannoor.com

66766059kharazmi.co-021تامين قطعات الکترونيکحسين توانگرصنايع الکترونيک خوارزمی280

سوالر انرژی، توليدكننده محصوالت الکترونيکی حميدرضا اديبیصنايع الکترونيک فاران281
و مخابراتی، UPS، باتری، استاباليزر 

021-76250818 
021-76250815farancorp.com

صنايع الکتريکی پارس 282
توليد انواع رله و كنتاكتور و كليد مينياتوری و مسعود حاجی حسن خونساریحفاظ

9parsfanal.com-88956738-021اتوماتيک

9atrin-t.com-34768788-041مشاوره، طراحی و نيرو رسانی خطوط انتقال نيرو آرش خشکبار صديقصنايع آترين تبريز283

7isfahankelid.ir-32227646-031توليد كليدهای برق صنعتیسيد مرتضی تبريزیصنايع برق اصفهان كليد 284
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37272882samandelta.ir-035توليد تابلو برق فشار ضعيف و متوسطحميد خليفه نيریصنايع برق سامان دلتا285

صنايع توليدی پويه 286
توليد انواع منابع تغذيه الکترونيک صنعتی، باتری بيژن فرخیالکترونيک

9pooyeh-co.com-88528297-021شارژرهای صنعتی، انواع ups های صنعتی

صنايع سنجش انرژی بهينه 287
كنتور های تکفاز و سه فاز الکترونيک و هوشمند عليرضا جاللی طلبسازان طوس

41bst.co.ir-35412239-051برق

توليد انواع كابل های فشار ضعيف، متوسط و محمد طغرايیصنايع سيم و كابل مشهد288
قوی تا 63 كيلوولت

051-35413277-9 
051-35414845mashadcable.ir

طراحی و مهندسی و توليد برجهای انتقال نيرو، غالمرضا قاسمی كنگانصنايع فلزی هامون سازه289
تلسکوپی و گالوانيزه گرم قطعات

021-88884198 
021-88791149hamoongroup.com

توليدی انواع سيم مسی و آلومينيوم مغز فوالد و اميرحسين اقليمیصنايع كابل كاشان290
4kashancable.com-88051683-021هادی های پر ظرفيت

توليد كننده انواع سيم و كابل برق و تلفن، خداقلی حاجی حسينلوصنايع كابل كرمان291
11kci.co.ir-22669510-021كابلهای كواكسيال

صنايع نيروگاهی پايا انرژی 292
فروش و خدمات پس از فروش موتور برق های رضا رسولیسبز

66918012greenpower.ir-021گاز سوز و ژنراتورهای گاز سوز 

صندوق پژوهش و فناوری 293
اعطای تسهيالت و حمايت های مالی از شركت منصور فتحعلیصنعت برق و انرژی

88575973energyfund.ir-021های دانش بنيان و فناور

صنعت سازان انرژی 294
 88510415-021پيمانکار خطوط انتقال نيروی برقمجيدرضا سلطانیپاسارگاد

021-88769824

صنعت ياران انرژی فدک 295
 38718718-051برق و انرژی )توليد برق( DGامير يعقوبیقدر

051-38718728

طراحي و توليد برجهای انتقال نيرو و سازه هاي نصراله رهنماصنعتي گام اراک296
88517193gamarak.com-021فلزي پستهاي فشار قوي

24ttsh.ir-36428420-021توليد انواع تابلوهای برق فشار متوسط و ضعيفعلی اربعهصنعتی تابش تابلو شرق297

33309303tabarestantablo.com-026توليد تابلو های برقجمشيد قباد پورطبرستان تابلو آريا298

طراحی مهندسی مشهد 299
طراحی و توليد دستگاههای ديتاالگر، پاور مهدی موسویتدبير

آنااليزر، قرائت كنتور و بازرسی
051-36068499 
051-38229500mashhadtadbir.com

انتقال و توزيع، تعمير و نگهداری شبکه های ابراهيم رشيدیطيف گستر سپاهان300
برق

031-32685395 
031-32685396

توليد انواع قطعات عايقی)پايه سلولزی( حميد كاظمیعايقهای الکتريکی پارس301
32221482pei-co.com-024ترانسفورماتورهای توزيع و قدرت

43522200attar-e.com-051توليد كليد و پريز و قطعات هم رديفسيد جمال الدين احمدیعطار الکتريک خراسان302
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طراحی و توليد تابلوهای برق صنعتی و مجتبی نظام آبادیفجر تابلو مركزی303
اتوماسيون-مانيتورينگ

021-88052908 
086-34130501-3fajrtablo.com

88217431farapadid.com-021طراحی مهندسی و اجرا و تامين كاال EPCعليرضا رجب زادهفرا پديد ستاک304

20farakoh.ir-88618316-021خازنهاي اصالح ضريب قدرت و رگالتور و فيوزحسين شهابيفراكوه305

ساخت برجهاي انتقال نيرو، پايه هاي روشنايي علي فتوره چيفراگستر بيستون306
88613300fgbco.com-021و گالوانيزه گرم

8faranecu.com-36614507-031تامين تجهيزات برقی و مکانيکیفرزاد شركت قنادفرانکو اسپادان307

ساخت تابلوهاي حفاظت،كنترل، LVAC عطااهلل اميركافیفرانيرو صنعت پيشرو308
LVDC021-85527000faraniroo.net،  ثبات حوادث و خطا 

فرآورده سازان شاهين 309
33871635-031توليد و عرضه تجهيزات برق شبکهعلی رضا عنايتیپارس

انواع پيچ و مهره و يراق آالت و سازه هاي غالمحسين محموديانفرآورده سازان شايان310
فلزي شبکه هاي انتقال و توزيع نيروي برق

021-66027171 
021-66005523fs-shayan.com

برق، تاسيسات و تجهيزات، پست های فشار مجتبی متانتفرديس نيروی شيراز311
9fardisniroo.com-36491237-071قوی، انرژی خورشيدی

احداث خطوط و پست های انتقال و توزيع و محمد جهانیفن آوران انرژی طوس312
4-38472101-051پروژه های ساختمانی و. بازرگانی

طراحی، ساخت و توليد تجهيزات الکتريکی و عليرضا عليخانیفناوران دورانديش اشراق313
66081898fdeshragh.com-021الکترونيکی

فنی بازرگانی كيميا آفرينان 314
طراحی و اجرای پروژه های عمرانی، تاسيسات علی اديبیآريا

88901060-021برق و مکانيکی- انرژ های تجديدپذير

33340184shabekahroba.com-025برق و الکترونيکزهرا طاهری نژادفنی مهندسی شب كهربا315

فنی مهندسی الوان نيرو 316
مشاوره، طراحی و اجراء پروژه های پست، سيد نصراله قاضی ميرسعيدآكام

20lavanir.com-33386319-034خطوط انتقال، نيروگاههای مقياس كوچک و ...

فنی مهندسی مبين برق 317
مشاوره، نظارت، تامين تجهيزات، اجرا و مديريت مسعود كاظمیاصفهان

5mobaco.ir-34598261-031طرح در پروژه های صنعت برق

32215909hematkaran.com-031فنی و مهندسی برق منصور آقاكبيریفنی مهندسی همت كاران318

فنی و مهندسی انرژی 319
35417870egecotop.ir-041پيمانکار نيروميالد عباس زاده اصلگستر

فنی و مهندسی 320
آزمون و كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری و علی رهبری مهرسنجشگران ميزان ابزار

تست
021-44195703 
021-44190767samalab.co

29



وب سايتشماره تماسزمينه فعاليتمدير عاملشركتردیف

EPC021-63492100fulmen.com پستهاي فشار قويآرموند آيوازيانفـولـمـن321

پروژه های اتوماسيون صنعتی، تجهيزات آموزشی و اميد بارزيقشم ولتـاژ322
آزمايشگاهی و رباتهای صنعتی

021-66741415 
021-66730954qeshmvoltage.com

توليد آلياژهای غيرآهنی، توليد مفتول و سيم آريا صادق نيت حقيقیقم آلياژ323
70qomalliage.co.uk-88770969-021آلومينيومی و هاديهای هوائی بدون روكش و كابل

3ghavisazniroo.com-66593151-021يراق آالت توزيعاصغر محمديقوي ساز نيرو324

 81930140-021توليد، توزيع، صادرات و واردات انواع سيم و كابلداوود صبوریكابل ابزار دقيق ابهر325
021-81930000

81930000-021توليد لوازم جانبی كابل فشار قویمجيد شمسكابل افزار نورين326

16alborzcable.ir-88787111-021توليد سيم و كابل برقمسعود پاكدلكابل البرز327

35570656saebcable.com-041توليد انواع سيم و كابلحسن قلمدانساز دمشقیكابل صائب328

 88835356-021انواع سيم و كابل برق و مخابراتبهمن صالحي زادهكابل كمان329
 021-88834937kamancable.com

3parscapacitor.com-88734371-021توليد انواع خازنهای صنعتیداود برلواكاپاسيتور پارس330

7altech-elec.com-22038385-021واردات و صادرات انواع كليد و پريزپويان نصيریكارا ال تک پويا331

كارخانجات توليدی شهيد 332
9sgccir.com-88565690-021توليدكننده انواع كابل مخابراتی و برق فشار ضعيفحميدرضا قدریقندی

كارو الکتريک نوين ايرانيان 333
88926998-021بازرگانی -تجهيزات برق ضد انفجارچونگ چوان شواطلس

6bargco.com-26200300-021اتوماسيون صنعتی و ابزار دقيقمسعود مهردادكامپيوتری برگ334

 34763158-026 توليد يراق آالت شبکه فشار ضعيفامير ناصر رئيسیكاوش توسعه فکور335
026-32761470ktf-co.com

انواع تابلوهای برق، اتوماسيون، كنتور برق، بهروز حيدری نسبكرمان تابلو336
سيستم اسکادا و تابلو برقر كنترلی

021-82163501 
021-82163000kermantablo.com

خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی ) در زمينه علی اصغر رضائیكرمان نماد نيرو337
32521416namadniroo.ir-034انرژی(

8parspowerco.com-88543467-021پروژه های برقی، نيروگاهیمنوچهر مرادیكنترل قدرت پارس338
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 توليد يراق آالت شبکه های برق و پايه های شهزاد صالحی مغانیكوشش برق اصفهان339
فلزی، توليد و تعمير ترانسهای توزيع

031-37882228 
031-37882224kousheshco.com

انرژی های خورشيدی، فروش و خدمات پس از حامد درياباریكومين زاد يدک340
فروش ديزل ژنراتور

021-42810 
021-88860324-5kpcco.com

88216579kspishro.com-021كليه خدمات فنی و مهندسی در زمينه برقحبيب صالحی گمش آبادكيا صنعت پيشرو341

 37273486-035توليد تابلو برقمحمد ناهيدفركيان ايساتيس پارس342
035-37273204kiyanisatis.com

 24801000-021پيمانکاری عمومیگيتی سيف الهی مقدمكيسون343
          021-24836000kayson-ir.com

88422678kimia-groupco.com-021توليد كننده انواع كنتورهای ديجيتال برقبهرام موالكيميا الکترونيک پارس344

 23574-021توليد انواع سيم و كابل فشار ضعيف و متوسطعبداله هاشمیگروه صنايع افق البرز345
021-26453873alborzgroup.com

گروه صنعتی الکترو پژواک 346
توليد كننده انواع ترانسفورماتور جريان و ولتاژ تا اشکناز اورعی ميرزمانیآرين

32400230electropejvak.com-051سطح 36kv و ترانسفورماتور تغذيه

گروه صنعتی بهمن 347
نصب و تعميرات نيروگاهی، سيستم های كنترل، جهان تقوی فر گسترش كيان

فروش قطعات يدكی و تجهيزات نيروگاهی
021-88712016 
021-88712010bgkco.com

گروه صنعتی توليدی الکترو 348
 77686085-021توليد تجهيزات برقی صنعتیحميد محمدی كاوه

021-77610406electrokaveh.com

گروه صنعتی نيرو سابين 349
sabin-group.com   12-35582011-024توليد برق نيروگاه بيوگاز شيرازاميرحسين پژوهیآريا

طراحی، مونتاژ و مديريت توليد ماشين آالت و عباس علی آبادیگروه مپنا350
تجهيزات نيروگاهی و احداث نيروگاه

021-81982000 
021-81982030mapnagruop.com

توليد كننده محصوالت LED و سيستم های محمد امينیگل نور351
36626565golnoor.com-031روشنائی و نيروگاهی خورشيدی 

ساخت انواع مفتول های مسی و آلومينيومی و احمد عروجیگيل راد شمال352
9gilrod.co-22039078-021انواع هادی های الکتريکی مس و آلومينيوم

توليد كننده انواع المپ گازی، كم مصرف، ای فرشيد خمسهالمپ سازی نورافشان353
88555131noorafshan.com-021ای دی

طراح و سازنده تابلوهای برق و اتوماسيون جواد قربانی پورالوان تابلو354
20lavantablo.com-33386319-034صنعتی

توليد جرثقيل و باالبرهای هيدروليکی پشت حسن مهدی نيالجور355
كاميونی و بوم عايق

021-88055810 
086-34131111lajvar.ir

توليد انواع محصوالت برق صنعتی ولتاژ پايين و مراد ستاریلنان ماد صنعت و تجارت356
9lenagroup.com-88655765-021منابع روشنائی
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ليدوما پارس پارت 357
انرژی های تجديد پذير - مديريت مصرف - مهدی گودرزی)ليدوپارس(

88983866lidopars.com-021برگزاری دوره های تخصصی

تامين كننده قطعات ترانسفورماتورها و تجهيزات پيام ولیماد نيرو آريا358
صنعت برق

88862805 
88810969madnirou.co.ir

35155maziyar-s.com-011توليد انواع لوازم خطوط انتقال نيروی برق امين باباجان زاده صورتیمازيار صنعت بابل359

18mananiroo.ir-22025915-021كليدها و تجهيزات اتوماسيون خطوط 20 كيلو ولتعلی فقيه سبزواریمانا نيرو360

 22222984-021اتوماسيون صنعتی و نيروگاهیشهناز شهبازماهان رهاورد361
021-22262661mahanr.com

 2-88629880-021مديريت و مميزی انرژیشهريار مقدسیمبسان362
021-88058974-5mabsun.com

7-88549425-021برق و انرژی بادیمحمدرضا بهنياپورمبنا بادسان نيرو363

7-88549425-021برق و انرژی خورشيدیرجبی مبنا بهينه سازان تابان نيرو364

7-88549425-021برقمهردادترابی زاده مبنا بهينه سازان توليد نيرو 365

7-88549425-021 نيروگاهی و خورشيدی، برق، سدسازی، نفت وگاز محمدحسين رمضانی خوزستانیمبنا بهينه سازان نيرو366
021-88742134mbnco.co

 44444438-021تجهيزات پستهاي فشار قوي و حفاظت و كنترلمسعود سعادتیمبنا نيرو367
021-44410556mabnaniroo.com

2mabnanirou.com-88525570-021خدمات نيروگاهیسيد محمدحسين بهفرمبنا نيرو آسيا368

 ساخت تابلو برق، پست برق و اجرای پروژه های اميرحسين خواجه زادهمتين صدر صنعت369
88019567matinsadr.com-021پيمانکاری، صنعت ، بازرگانی و ساختمانی

طراحی و توليد رله های حفاظتی و سيستم های مصطفی اوجیمحور آزمای فارس370
7fma-group.ir-36341216-071كنترل پست های برق

مديريت پروژه نيروگاه های 371
مشاوره، اجرا، طراحی و نصب نيروگاه های محمدتقی شجاعسوالر

62825000mpn.solar-021خورشيدی

مديريت سرمايه آريا آگاه 372
28111026arya-group.co-021تهيه، توزيع و خدمات پس از فروش مولدهای برقعليرضا پيروانانديش )گروه آريا(

مديريت نصب و تعميرات 373
انجام پروژه های EPC و PC و C در حوزه محمد حسن تقوینيروی پاسارگاد )نتن(

88592497-021نيروگاهی، نفت و گاز  پست خطوط انتقال نيرو

84782158moshanir.co-021خدمات مهندس برق، آب، انرژی نفت و گازمحمود مقدممشانير374
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مشاوران انرژی های نوين 375
22909522انرژی های تجديدپذيرمحمدحسن غفوریآينده سبز

مشاوران مبنا بهينه سازان 376
7-88549425-021برق،مشاوره و مديريتمهرداد مولوی خراسانینيرو

مشاورين پوششهای 377
كفپوش عايق برق، مالتهای تعميراتی جهت رامين ايمانیصنعتی كسری

رفع نشتی ترانسفورماتور
021-75433000 

 021-26400037-9kasracompany.com

احداث شبکه های توزيع و فوق توزيع و پستهای نادر سيفائیمشايع378
5moshaye.com-36461734-071فشار ضعيف و متوسط زمينی و هوائی 

تامين تجهيزات و اجرای پست های فشار قوی سيدرضا مديرخازنیمطرح نيرو379
3matrah-niroo.com-37662821-051و خطوط انتقال نيروی برق

پيمانکار پست، توليد پراكنده برق، توليد، توزيع و سعيد نياكان معيار توسعه نيرو380
61meyarniroo.ir-44297560-021انتقال نيرو و انرژی های تجديدپذير

3-22111682-021طراحی و تامين تجهيزات فشارقوی پستهاحميدرضا عبدالهیمعيار فن كاال ايرانيان381

توليد كننده انواع مقره های كامپوزيتی تا ولتاژ امير فرشچيان صادقمقره سازان آرمان382
42arman-insulators.com-26415041-400021 كيلو ولت

 77520485-021توليد انواع مقره هاي فشار قوي و فشار ضعيفمهدی كورنگی اصفهانیمقره سازي ايران383
021-77528642-3iraninsulator.com

مقره سازی صدف گستر 384
توليد انواع مقره، توليد ترانس اندازه گيری بابک منوچهریزنجان 

2zsginsulator.ir-32221771-024جريان CT و تجهيزات ترانسفورماتور

توليد انواع ترانسفورماتورهای اندازه گيری و حفاظتی كيان حائریمگ الکتريک385
جريان و ولتاژ فشار ضعيف و فشار متوسط

021-88367504-5 
021-88365595magelectricco.com

نيروگاهی، توليد برق متوسط مولدهای مقياس ابراهيم منصور پور مگا توان سيستم خاورميانه386
كوچک

021-22118689 
021-22131824megatavan.com

45613000genergy.ir-021انجام طرح های توليد، انتقال و توزيع انرژیيزدان تقی زادهمهام گستر دنا387

مهندسين مشاور صنعت برق و برق صنايع، افسر عباس زادهمهساب نيرو )مانيکو(388
صنايع مرتبط با انرژی

041-3274604-9 
02122841672manico.ir

 32332766-031توليد، توزيع و انتقال نيرواحمدرضا صافی اصفهانیمهندسان مشاور بهراد389
031-32332577behrad-co.com

مهندسي تجهيزات برقي 390
دكلهاي خطوط انتقال، يراق آالت خطوط و امير سرهنگیايران )متبا(

پستهاي انتقال
021-88985821 
021-88951964ireee.com

مهندسي تعميرات انتقال 391
4metanir.com-88361900-021مهندسي تعميرات انتقال نيرومجتبی افسرینيروي تهران)متانير(

مهندسي صنعت پژوهان 392
طراحی و توليد كلمپ و يراق آالت پستها و كوروش رستمی جليليانبرق پارس )مصپا(

خطوط فشار قوی و فيبر نوری
021-88730392 
021-88736309maspaco.com
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مهندسين مشاور روشنايي 393
خدمات مهندسی و مشاوره در پروژه های توليد، محمدفريد حنيفینورگستر

6noorgostar.com-88615705-021توزيع و انتقال نيرو

مهندسی اپنا 394
لوازم اندازه گيری و ابزار دقيق - UPS  - عباس حسنی آذر)ابزار پيشرفته نيرو امتداد(

88105470apna.ir-021باطری - شارژر و ...

مهندسی ارتباطات آينده 395
خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت عاليه بيژن تاج الدينیآذرخش

77254348afc-eng.com-021و كارگاهی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

مهندسی ارتباطات و 396
9-37677067-051مهندسی ديسپاچينگ و مخابرات در صنايع برقسيد احمد غمامیفناوری طليعه شرق

مهندسی الکترو نيرو تابان 397
 34763228-026توليد يراق آالت خودنگهدارمجيد غنی زاده طباخكنترل )نتکو(

021-34763218netcoiran.com

مهندسی انتقال نيرو و 398
طراحي، احداث، تعمير، اجرا و خريد كاال و محمد هادی شانديزمخابرات شرق)مهام شرق(

تجهيزات مربوط به امور انتقال
 051-38425001 
021-88610347mahamshargh.com

مهندسی، تامين تجهيزات، ساخت، نصب و راه اندازی ابوالفضل زرگرانمهندسی آساشيد نصب399
88507612asashid.com-021سيستمهای برق، ابزاردقيق، اتوماسيون صنعتی و ...

انواع سکسيونر، انواع كليدهای دژنکتور فشار حسين قربانی پورمهندسی بارز كليد كرمان400
20barezkelid.com-33386319-034متوسط و قوی

پيمانکار تاسيسات، تجهيزات و نيرو - توليدكننده احمد قوانلو قاجارمهندسی برق آوران401
22849565barghavaran.com-021تابلو برق

مهندسی برق بامداد نيرو 402
38687928bnp-group.ir-051مشاوره، خدمات مهندسیمهرداد حجتگستر پارس

مهندسی برق تهران )برق 403
 88839808-021خدمات در زمينه تجهيزات برقی و ساختمانیسيد حسين اسماعيلی زكیآراء(

021-88846079te-eng.com

9seraj-eng.com-46815398-021تابلو، ترانسفورماتور و تجهيزات جانبی فشار قویعلی قيوم اصغریمهندسی برق قدرت سراج404

مهندسی برق و الکترونيک 405
تامين تجهيز و واردات و صادرات قطعات الهه يوسفیكاراكوش ايرانيان 

3-88545640-021الکتريکال و الکترونيک

7parsian-tablo.com-56235395-021ساخت تابلوهای برق و نصب و راه اندازیفريبرز شايان دوست مهندسی پارسيان تابلو فجر 406

خريد، طراحی و نصب سيستم های قدرت و همايون رشيدیمهندسی پارين كنترل407
44536110parincontrol.com-021كنترل

 88940255-021توليد و تامين انواع UPS، شارژر و باتریسعيد كنگرلومهندسی پرتوان هيرسا408
021-8894057hirsa-co.com

مهندسی پرديسان رايانه 409
تحقيق و مشاوره و طراحی و اجرای پروژه های برق، مجيد همتی بروجنیسيستم

اتوماسيون، ابزار دقيق، مانيتورينگ و سخت افزار
031-33377700 

031-33377701-3pardisan-co.com

9pishrokhorasan.com-36652488-051توليد تابلوهای برق صنعتی و لوازم الکتريکیرضا اسماعيل پور قوچانیمهندسی پيشرو خراسان410
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مهندسی تجهيزات آب و 411
بهره برداری و نگهداری از سازه های آبی، سدها علی محمد عليزادهانرژی پاسارگاد

44856528pweee.ir-021و شبکه های آبياری

مهندسی تجهيزات برق 412
تامين، طراحی و توليد تجهيزات اتوماسيون ايرج صمدی بروجنیبهين تجربه

bbtpower.com 8-88614984-021شبکه ها و پست های برق و يراق آالت توزيع 

مهندسی توان پژوهان 413
طراحی و ساخت تجهيزات الکترونيکی شامل بهزاد سياه كالهفناور پاسارگاد

122tavanco.net-76250114-021منابع تغذيه و مبدل های نيرو

تامين تجهيزات، طراحی، نصب، تست و راه علی حسن سقايیمهندسی توان گستر دقيق414
اندازی پستهای فشار قوی برق

44330250 
44436777tgd-co.com

خطوط 20كيلو ولت فشار ضعيف - روشنايی - نوراله شريفیمهندسی توان نيرو سپاهان415
36280666tavan-niroo.ir-031پست زمينی و هوايی و كابلکشی

مهندسی توانمند برق 416
3tavanmandco.ir-35653201-031پيمانکار برق و ساختمان و تاسيساتغالمرضا قاسمیاصفهان

 88470256-021سيستم ارتينگ و صاعقه گير و حفاظت ثانويهنريمان قاسم لو مهندسی تونير417
021-88470834toonir.com

مهندسی خدمات نيرو 418
طراحی، تامين تجهيزات و اجرای پروژه های محمد شامانیشايان شرق

خطوط و پستهای توزيع، فوق توزيع و انتقال نيرو 
051-38480585 
051-38480586shayansharq.ir

اتوماسيون، مخابرات )پايانه راه دور( سيستم سيد محمد هاشميمهندسی سازگان ارتباط419
88764741sazganertebat.com-021  پانوراما

6sazand-co.com-88723795-021توليد مولد برق)ديزل ژنراتور( و انواع تابلوی برقمصطفی درمهندسی سازند420

طراحی و مهندسی، تامين كاال و احداث صنايع بهروز كمائیمهندسی سوپر فاز421
2sphco.net-44327090-021انرژی، برق و مخابرات

مهندسی صنايع برق آذر 422
توليد سکسيونر، دژنگتور و تابلوهای فشار روزبه تركی شريف آبادیكليد

متوسط كشوئی و كمپکت  
021-88757691 
021-88540208azarkelid.com

9fahameh.com-88614256خدمات مهندسی صنعتی و مشاورهساسان مهركيانمهندسی صنعتی فهامه423

مهندسی طرحهای برقی 424
پيمانکاری پست های فوق توزيع و انتقال و حميد فاضلاصفهان )مطبا(

خطوط فوق توزيع و انتقال
031-36276717 
031-36277124matbaco.com

EPC پستهای فشار قوی و خطوط انتقال و برق حسين حق شناسمهندسی فرانيرو425
85527000faraniroo.net-021رسانی به صنايع بزرگ

ارائه خدمات مهندسی در زمينه های آب، برق، نفت و سعيد مهذب ترابیمهندسی قدس نيرو426
 MCو EPC گاز و انجام پروژه های مربوطه بصورت

021-88407672 
021-82404065ghods-niroo.com

سيستمهای ارتينگ ، حفاظت از صاعقه و تجهيزات منصور امين پويامهندسی كاهنگان مهر 427
پست، يراق آالت توزيع، تامين تجهيزات

021-88525081 
021-88172767-72kahanganmehr.com

6powercontrol.ir-88951372-021انتقال نيرو و طرح و اجرا پست های برقمنصور پياممهندسی كنترل قدرت428
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2lvalborz.com-88546100-021مهندسی و تامين تجهيزات پستهای فشار قوی عليرضا دانشور آملیمهندسی ليان ويژن البرز429

مهندسی مشاور 430
توس اشتات

خدمات مشاوره و مديريت طرح در زمينه توليد ، مجيد نعيمی
توزيع و انتقال نيرو

021-88013583 
051-38844393-4tousstadt.com

مهندسی مشاور نيروی 431
 34772860-041خدمات مهندسی و مشاورهايوب دوستدارآذربايجان )منا(

041-34771507mona-conultants.com

 مهندسی مشاوران432
انجام مشاوره فنی و ارائه كليه خدمات مهندسی عبدالرسول عظيمی شيراز انرژی)مشيران(

7moshiran.com-36316126-071و ساخت 

 22972376-021ساخت و توليد تجهيزات خاص فشار قوی مهدی شکرريزمهندسی معراج طرح ياران433
021-22942271maeraj.ir

مهندسی نامداران صنعت 434
 6-26600385-021مهندسين مشاور شبکه های برق محسن پوررفيع عربانیانتقال 

021-22634239namdaranco.ir

پست های توزيع ايستگاههای فشار قوی و محمدمهدی يزدان شناسمهندسی نصر نيروی يزد435
2nasrniroo.com-38259850-035قدرت، خطوط انتقال توزيع و فوق توزيع 

تامين تجهيزات، ماشين آالت توليد ترانس و سياوش نيکرازمهندسی نکو نيرو436
ژنراتور و انجام آزمايشات نوعی و نمونه در كانادا 

021-22220061 
021-22222234nekuniru.com

توليد سازه های فلزی خطوط انتقال نيرو و حيدر شوكتي پورثانيمهندسی هاتل437
پست های برق و سيستمهای نگهدارنده كابل

021-88405135 
021-88448185huttell.com

 88610954-021پيمانکاری در صنعت خطوط انتقال نيرووحيد پيرمرادیمهندسی همراه افق تهران438
021-88610740hotco-ir.com

مهندسی و بازرسی فنی 439
خدمات مشاوره، مهندسی و بازرگانی در زمينه مسعود بيگدلی شاملوآزمون گستر آسا

44030455-021روانکارها و سيستم های وابسته

مهندسی و بازرسی فنی 440
بازرسی تجهيزات صنعت آب، برق، نفت، گاز و فريدون بيگیتجهيزات نيرو

پتروشيمی
021-88803999 
021-88803334tajhizatniroo.com

مهندسی و بازرگانی شمس 441
7shamstoosco.com-38460994-051عرضه و توزيع كابلهای فشار قوی سعيد مافی نژادطوس

مهندسی و بازرگانی نيرو 442
رامشير 

جواد عرفانيان عظيم زاده 
خسروی 

مهندسی و بازرگانی پروژه های نفت، گاز، 
پتروشيمی و نيرو و پروژه های مترو

021-88881830 
021-88674635ramtec-ir.com

مهندسی و پژوهشی سازه و 443
38938346-051پيمانکار خطوط انتقال نيرومحسن نظری فرنيرو )سانير(

مهندسی و توليدی دالرام 444
يو پی اس، استاباليزر، انرژی خورشيدی، فروش رضا كاردوشتامين بسامد

و خدمات
021-86027014 
026-32754660solar-delta.ir

مهندسی و ساخت برق و 445
سيستم های كنترل و تحريک و راه انداز محمد حسين رفانكنترل مپنا )مکو(

10mapnaec.com-36638001-026نيروگاهی

مهندسی و ساخت توربين 446
 36185014-026توليد توربين و كمپرسورمجيد بهمنیمپنا )توگا(

026-36184001mapnaturbine.com
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مهندسی و ساخت ژنراتور 447
توليدی ـ طراحی و ساخت ماشينهای الکتريکی حميد مهتدیمپنا )پارس(

دوار و توربين بادی
026-36197712 
026-36197000mapnagenerator.com

مهندسی و طراحی رسا 448
36071432-051بازرگانی و فنیمجيد صبوحيانحديد

اجرای پروژه های توليد، انتقال و توزيع نيروی برق و علی امينمهندسی تکين449
6takinco.ir-22685624-021مخابراتی امور ساختمانی، صنعتی، اداری و مسکونی

مهندسی، نصب و نگهداری 450
پيمانکار اجرای پروژه های EPC در زمينه نفت، مجيد محموديانكارخانجات صنايع پتروشيمی )رامپکو(

گاز، پتروشيمی و نيروگاهی 
021-88207860 
021-88191490rampcogroup.com

مشاوره و ارائه خدمات مهندسی، مديريت و عبدالرحيم ايزدیمهندسين دانشمند451
نظارت بر پروژه های صنعت برق و صنايع وابسته

031-36643180 
031-36643424daneshmandco.com

مهندسين رسانش انرژی 452
طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق و پستهای حسين ميرزايینوين  )رسان(

44002535rasan-eng.com-021كمپکت

88824719omidsamehsolar.ir-021طراح و مجری سيستمهای انرژی خورشيدیكاوه خدامهمهندسين صنايع اميد سامه453

حميدرضا حاجی محمدی مهندسين مشاور نيرو454
 88722955-021مهندسی مشاوراناركی

021-88715510moshaverniroo.com

32645123calluse.net-031توليد آيفون تصويری و المپ كم مصرفاكبر منتظرينموج يکتا اسپادانا455

نماينده انحصاری عملگرهای الکتريکال و پدرام توجهمولد گشتاور ايرانيان456
44545654torquegenerator.com-021گيربکس auma آلمان

مشاور، طراح و مجری پروژه های تابلو برق حميد حالجی قهیميهن تابلو فجر457
48000820mihantablofajr.com-021فشار ضعيف و متوسط

توليد كننده يراق آالت خطوط فشارقوي برق ناصر يزدآبادینامدار افروز458
61namdarafroz.com-88528957-021و پست

نسبی صفدر ساسانی و 459
تامين و توليد تجهيزات برقی صنعتی، تامين بيژن عليرضا ساسانیشركاء

7safdarsassani.com-66706115-021تجهيزات ابزار دقيق

اجرای عمليات ساختمانی، نصب نيروگاهها و ابوطالب نيازینصب نيرو460
1nasbniroo.com-96663100-021خطوط انتقال نيرو و ساير تاسيسات صنعتی

نصب، تعمير و نگهداری 461
3201026khpimc.com-0613پروژه های نيروگاهی، پست، پروژه های آبرسانیعلی مکارینيروگاه های برق آبی خوزستان

توليدكننده يراق آالت كابل خودنگهدار فشار يوسف بورقینگين پروژه پاسارگاد462
36670291nppasargad.com-026ضعيف و متوسط

41763000noapco.com-021مهندسی برقحميدرضا برازشنوآوران آرمان پويا463

انواع تابلوهای برق و پستهای كمپکت 20و36 حبيب صالحینوآوران برق آريا464
20K 5-44481770-021كيلوولت و قطع كننده هایnbaco.com
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22910155sepouya.com-021مخابرات، اتوماسيون، كنترلامير لطيفینوآوران سامانه ارتباط پويا465

5noorseram.com-88100714-021توليد كننده انواع المپ گازی و كم مصرفمحمود كجوری هرجنور صرام پويا466

57425621-031برق، مخابرات، تاسيسات، تجهيزات، ابنيهشهرام افشارینورآوران نيرو467

 88260427-021ساخت قطعات فلزی انتقال برقمحمود دهقاننوژن مبنا468
021-88287048nojan.mabna.com

پيمانکاری، توليد انتقال و توزيع نيروی برق- اميرحسين فيروزینوركو )عدل نور صفاهان(469
بازرگانی

021-88625215 
045-32789993-4

طراحی، تامين، نصب و راه اندازی سيستم های مجيد غالمینوين رای كنترل470
88066039nrc-co.com-021برق، كنترل، اتوماسيون، مخابرات و انرژی های نو

 36294155-031صادرات و واردات تجهيزات برقیوحيدشيگانینوين سپهر سانيار471
031-36294145sunnyar.com

ساخت و توليد انواع تابلوهای برق فشار ضعيف مجيد قمشلونوين طرح نيرو پارس472
1ntn-pars.com-56231750-021و متوسط

توليد يراق آالت خطوط انتقال نيرو و فشار سعيد رشيدینوين نيرو بهينه آركا473
30niroobehineh.com-56588010-021ضعيف و متوسط

طراح و سازنده انواع مبدل های انرژی الکترونيکی محمدعلی چمنياننيان الکترونيک474
outdoor تابلوهای برق و كابينت باتری ،

051-35414111 
051-35412815nianelectronic.com

3nirooafshan.com-36280052-071طراحی و اجرای شبکه های توزيع انتقال نيرومسعود صادق زاده جهرمینيرو افشان برق فارس475

37247657nirooparsco.com-035سامانه های انرژی تجديد پذيرسهراب بهمردی كالنترینيرو پارس يزد476

44036544nttpars.com-021برق صنعتیميکائيل اكبرینيرو تجهيز توان پارسيان477

 33883032-013ترانسفورماتورهای  25 الی2000KVشهاب صالح فر نيرو ترانسفو478
021-88102982-4nirootransfo.ir

61niroosazeh.com-56418856-021طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتیاحمد مومنینيرو سازه پرند479

صنايع، شبکه های توليد، انتقال و توزيع برق، حميد مجيدینيرو صنعت سرچشمه480
پروژه های عمومی

034-32530511 
034-32531947sip-co.ir

طراحی، تامين تجهيزات، نصب، اجرا، راه اندازی علی عليان نيرو فراز جنوبشرق481
17niroofaraz.com-36287815-035و بهره برداری شبکه های انتقال نيرو

ارائه كليه خدمات مشاوره، طراحی، تهيه، ساخت علی وحدتینيروكاران رايا صنعت482
88751558nirookaran.com-021و مديريت جامع پروژه 
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نيروگاه شهرک صنعتی 483
 81930000-021توليد انرژی الکتريکی و حرارتیمحمد زمانی فرنورين

021-81933450abharcable.com

نيک انديشان انرژی واثق 484
 38223757-051خدمات مهندسی و پيمانکاری نيرو و اتوماسيونسعيد سالمیشرق

051-38223767nicaco.com

44383204nivand.com-021مهندسی و بازرگانیعليرضا مهذبینيوند انرژی پويا485

 38460182-051نيرو - تاسيساتپيمان صفارانهانا انرژی ايرانيان486
051-38432415hanaenergy.ir

88704006hamandnirou.com-021خدمات فنی مهندسی و بازرگانیمجيد اميریهمند نيرو گسيل487

انواع رله و تجهيزات اتوماسيون پست فشار محمدكاظم يزدان پناههميـان فـن488
4hamianfan.com-88581431-021متوسط و قوی

88015280-021توليد تابلو برقرسول كاظم زاده اصفهانیهميار صنعت رستاک489

88063320hirbodan.com-021نفت، گاز، پتروشيمی و نيروگاهیابراهيم منظری توكلیهيربدان490

واپايش بهره برداری كيفيت 491
33692036vebko.ir-028طراحی و ساخت تجهيزات برقیفرزاد رضویبرق ويونا اميركبير

26294430veesta.com-021اتوماسيون صنعتی حجت ترابی پاريزیويستا جهان492

طراح و توليد كننده يراق آالت خطوط و پستهای مسعود معروفیيراق آوران پويا 493
انتقال و توزيع نيرو و انواع آشکارساز خطا وانواع مقره

021-88822601 
021-88822576yap-co.com

توليد قطعات صنعتی، سکسيونر، كانکتور، فرزاد عباسی زنجانیيارادان صنعت494
32221727yaradanco.com-024ملزومات تابلوهای برق

توليد و توزيع يراق آالت توزيع نيروی برق، سعيد دارايراق آوران نيرو دی495
8-88537807-021كابلشوهای مسی، آلومينيوم و بی متال

يراق آالت خطوط و پستهاي فوق توزيع و محمود دارايراق خودنگهدار شبکه496
9-56585697-021انتقال نيرو

طراحی و توليد يراق آالت خطوط انتقال نيرو، احمد ميریيراق سازان آرمان497
OPGW,ADSS

021-22531510-11 
021-88763196ysa-co.com

9-56585697-021توليد كننده يراق خط 20 و 33 كيلو ولتسهيل دارايراق گستر شبکه498

توليدكننده انواع پيچ و مهره و يراق آالت خطوط علی محموديانيراق نيروی شايان499
66005523yn-shayan.com-021انتقال و توزيع برق

مشاوره كيفيت توان و انرژی و فيلترهای حسين مختاریيکتا بهينه توان)يکتا بهان(500
هارمونيکی

021-66034724-5 
021-66068635yektabehan.com
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Iran Electrical Industry Syndicate (IEIS), established in 2000, is a Business membership organization, consisting of 
500 members of manufacturers, contractors and consultant companies of electrical Industry, seeks to promote the 
position of Iranian electrical industry in the world.
IEIS member companies employ some 80,000 and have a combined turnover of over USD 15 billion. IEIS capabilities 
are unmatched in the developing countries with some 95% of all the nation’s requirements being designed, 
engineered and manufactured locally including items such as gas and steam turbines, transmission towers, 
transformers, switchgears, high voltage cables and accessories, control and dispatching systems and more.

IEIS Objectives:
- Promote the presence of the Iranian electrical industry in international markets and achieve USD 30 billion 
  annually export rate in 1404 according to the country mission.
- Provide advocacy services to members in order to ensure sustainable growth for all stakeholders.
- Support of members by asserting their rights
- Provide guidance and direction to policymakers and regulators
- Provide arbitration services between members, and customers
- Coordinating members together to form consortium in order to provide and A to Z service
- Coordinating members’ activities in order to increase the quality of production and services
- Inform capabilities of the Iranian Electrical sector to international potential customers
- Regulating the governmental policies to allocate sufficient budgets for entering to export target markets
- Informing the regulations, governmental circulars and changes in electrical industry to members
- Consulting to government on decision making and regulating policies about the Electrical Industry

The structure of IEIS is based on some general and technical committees as below: 
General Committees:
1. Legal and Economic Committee
2. Export Promotion Committee
3. Arbitration Committee
4. Evaluation and Qualification Committee
5. Training and Research Committee
6. Domestic Production Committee
7. Finance & Collaboration Committee
8. Technology Promotion Committee
9. Public Relations and Membership Committee

Technical Committees:
1. Power Transmission Towers Manufacturers Technical Committee
2. Switch Board Manufacturers Technical Committee
3. High Voltage Substation Manufacturers & Contractors Technical Committee
4. Power Transmission Lines Contractors Technical Committee
5. Electrical Equipment Manufacturers Technical Committee
6. Line Fitting Manufacturers Technical Committee
7. Substation Fitting & Connectors Manufacturers Technical Committee
8. Meter Manufacturers Technical Committee
9. Wire & Cable Manufacturers Technical Committee
10. Insulator &Bushing Manufacturers Technical Committee
11. Solar & Renewable Technical Committee
12. Distributed Generation and Combined Heat & Power Technical Committee
13. Services and Maintenance Technical Committee
14. Power Distribution Technical Committee
15. Power Plants Manufacturers & Contractors Technical Committee 
16. Automation, Control and Testing Technical Committee
17. Engineering Companies Technical Committee
18. Trade and Commercial Technical Committee
19. General Contractors Committee

Iran Electrical Industry Syndicate
IEIS
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