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پیمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نیرو توسعه1
88344176

88345201
88316039www.armanir.irpahlevan.mohsen@yahoo.com

33373013www.fanir-co.cominfo@psn-co.ir-9031-33386007-031پیمانکار پست، تامین تجهیزات نیروگاههای برقمهدی مسائلیپردیسان فناوران نیرو2

8876880288742993mtorabizade@gmail.comمجری مولدهای مقیاس کوچکمهرداد ترابی زادهپویا بهین سازان خاورمیانه3

35264501www.takniroo.irinfo@takniroo.com-35264502035-035تولید انرژی الکتریکیحمیدرضا صالحی(تعاونی کارکنان نیروگاه یزد)تک نیرو 4

44217807تولید برقکامیار بابائیانتوسعه پروژه های نیروگاهی الوند5
44217807

44201029

shareholders@alvandenergy.com

mansour@neinava.net

kabirifar@alvandenergy.com

277822185009www.parsian-diesel.comsales@parsian-diesel.comگازی-توزیع و خدمات پس از فروش مولدهای دیزلیمهرداد ابراهیمیتوسعه نیروگاههای دیزلی پارسیان6

38427772www.rgdgco.comceo@rgdgco.com-38427772051-051فعالیت های عمرانی، ساخت و راه اندازی ساختگاه های مقیاس کوچکمصطفی دلیریرهساز گستر شرق7

888736558www.sahandenergy.cominfo@sahandenergy.com-88736556تهیه و تامین تجهیزات برقی و مکانیکینازیال وفاسهند انرژی توان8

2265763022656993www.simayeghodrat.comsimaye.gostaresh.inc@gmail.com...تولید، توزیع، انتقال نیرو و خدمات مشاوره و حسین خصافسیمای گسترش قدرت انرژی9

6691801266913819www.greenpower.irsale@greenpower.irفروش و خدمات پس از فروش موتور برق های گاز سوز و ژنراتورهای گاز سوزرضا رسولیصنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز10

DG051-38718718051-38718738sefco4411@yahoo.com (تولید برق)برق و انرژی امیر یعقوبیصنعت یاران انرژی فدک قدر11

8853746188543027www.farpam.cominfo@farpam.comتولید باتری سیلد اسید، تجهیزات پاورحسن حبیب اله زاده(فرپام)فراز پنداران آریا موج 12

انرژی های خورشیدی، فروش و خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورحامد دریاباریکومین زاد یدک13
42810

88860324-5
88860237www.kpcco.com

kpc@kpcco.com

marketing@kpcco.com

10424836110www.kayson-ir.comn.bakhtiari@kayson-ir.com-24836000پیمانکاری عمومیگیتی سیف الهی مقدمکیسون14

8870341488554051nirosabin@yahoo.comتولید برق نیروگاه بیوگاز شیرازامیرحسین پژوهیگروه صنعتی نیرو سابین آریا15

122908597www.mapnagroup.cominfo@mapnagroup.com-81982000طراحی، مونتاژ و مدیریت تولید ماشین آالت و تجهیزات نیروگاهی و احداث نیروگاهعباس علی آبادیگروه مپنا16

DGاحداث مولد مقیاس کوچک مهرداد ترابی زادهمبنا بهینه سازان تولید نیرو17
88733924

88742993
88512585mtorabizade@gmail.com

1398/04/10آخرين به روز رسانی - (12)        توليد پراكنده برق سنديكا 

mailto:sefco4411@yahoo.com
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1398/04/10آخرين به روز رسانی - (12)        توليد پراكنده برق سنديكا 

18
مدیریت پروژه های انرژی تجدید پذیر 

(مورکو)مکسان پیشرو 
www.moreco.irinfo@moreco.ir مقیاس کوچکCHPانرژی تجدید پذیر و نیروگاه های منصور حاجی امینی

پیمانکار پست، تولید پراکنده برق، تولید، توزیع و انتقال نیروسعید نیاکانمعیار توسعه نیرو19
44297560-62

44297548
44297549www.meyarniroo.irinfo@meyarniroo.ir

نیروگاهی، تولید برق متوسط مولدهای مقیاس کوچکابراهیم منصور پورمگا توان سیستم خاورمیانه20
22091858

22131824
22376109megatavan.commegatavansystem@yahoo.com

8872480588724805www.niroosazeh.cominfo@niroosazeh.comانجام طرح های تولید، انتقال و توزیع انرژییزدان تقی زادهمهام گستر دنا21

688723797www.sazand-co.comtech@sazand-co.com-88723795و انواع تابلوی برق (دیزل ژنراتور)تولید مولد برقمصطفی درمهندسی سازند22

سعید مهذب ترابیمهندسی قدس نیرو23
ارائه خدمات مهندسی در زمینه های آب، برق، نفت و گاز و انجام پروژه های مربوطه بصورت 

EPCو MC

88407672

82404000

88407672

88411704
www.ghods-niroo.cominfo@ghods-niroo.com

تولید انرژی الکتریکی و حرارتیمحمد زمانی فرنیروگاه شهرک صنعتی نورین24
81930000

81930170
88762471www.abharcable.comzamanifar@noorinpowerplant.com
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