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رضا مهوار حسینیانرژی تابش آفتاب سپاهان1
انجام خدمات مشاوره، طراحی،تامین تجهیزات، مدیریت و ساخت و احداث در زمینه 

...صنایع آب، برق، انرژیهای نو، نفت، گاز، پتروشیمی و 
8819864988198645www.eta-co.comceo@eta-co.com

8936688940630info@energypakbana.ir(انرژی خورشیدی)تولید انرژی های پاک پرویز قنبریانرژی های پاک بناء2

8802011588638170mhhoshdar@gmail.comانرژی های نو و تجدید پذیر و تولید قطعات صنعتیمحمد حسین هوشدارایرذوب3

عباسعلی افنانیایستا توان صنعت4
تولید انواع كلیدهای مینیاتوری، فیوز های كاردی و پایه كاردی، ته فشنگی، كتابی و 

پایه كتابی

22028028

22022956
22055765www.iraneti.ireti@iraneti.ir

تجهیزات جانبی تولید تیر بتنیمهرداد ترابی زادهایستا توان نیرو5
88733924

88742134
88512585mtorabizade@gmail.com

8803736289785328www.atnpg.comاجراء نیروگاههای خورشیدیسید محمدرضا نوابیآتی نیرو پاک گستر6

info@atnpg.com

navabi.reza@atnpg.com

hejazi.mahdi@atnpg.com

پیمانکار عمومیمحسن پهلوان زادهآرمان نیرو توسعه7
88344176

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

2355300022051171www.arianasansor.cominfo@arianasansor.comتولید انواع تابلو فرمانحسین بختیاری فرقانیآریان آسانسور8

8874323888742996www.alucastiran.comalucastiran@yahoo.comتولید یراق آالت خطوط انتقال و توزیع برقمحمد سجادی نژادآلوكاست ایران9

محمد اردكانیانپارس دلتا تجهیز آریا10

تامین تجهیزات فشار قوی، متوسط، ضعیف و ابزار دقیق، سازنده تابلوهای فشار 

ضعیف، فشار متوسط و پست كمپکت تامین تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق، اجرای 

پروژه های صنعت برق

26400737-826400736-8www.pars-delta.cominfo@pars-delta.com

2www.swanlamp.comswanledlights@gmail.com-32400970-2051-32400970-051پنل روشنائی- تولیدكننده دیودهای ال ای دیمحمودرضا معلیپارس سامان ایرانیان11

88946217www.hoortab.irinfo@hoortab.comمشاوره، طراحی، نصب و اجرا و نگهداری سیستم های تجدید پذیر خورشیدی و بادیمحمدنوید فرهادپرتو گستر هور12

طراحی و ساخت سیستم های آنالیزرضا راجی كرمانیپیرامون سیستم قشم13
44443999

44444950
44612110www.piramoonco.cominfo@piramoonco.com

38768890www.pks-co.comm.madani@pks-co.com-4051-38768891-051خدمات فنی مهندسی و بازرگانی پروژه های برق، ارتباطات و اتوماسیونمهدی مدنیپیمان خطوط شرق14

4762089944082360www.tajgizghostar.irinfo@tajhizghostar.irنصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیکعلیرضا روستائی مهدیخانیتابش هدایت مولد گستر15

حمیدرضا ریاحیتحقیقات الکترونیک فطروسی16

 و شارژر، اینورتر و ركتیفایر UPSطراحی و تولید تجهیزات الکترونیک قدرت، انواع 

برای مصارف كوچک تا كاربردهای صنعتی ، انرژیهای تجدیدپذیر و مواد نو تركیب 

PCMتغییر فازی 

76250601-476250634www.fotrousi.cominfo@fotrousi.com

35264501www.takniroo.irinfo@takniroo.com-35264502035-035تولید انرژی الکتریکیحمیدرضا صالحی(تعاونی كاركنان نیروگاه یزد)تک نیرو 17

مهندسی و پیمانکاری و خدماتی نفت و گاز و پتروشیمیامیر علی معالیتوسعه صنعت ایران افق18
88824808

88828518
88302910www.iranofogh.cominfo@iranofogh.vom

2642471826424718www.greenenergy-co.omgreenenergy49@gmail.comانرژی های تجدید پذیرفاطمه سادات طباطبایی فخرتوسعه گرین انرژی19

(11) انرژی های تجدید پذیر  

http://www.atnpg.com/
http://www.swanlamp.com/
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4088800740888009www.sirjan.cominfo@sirjan.comطراحی، تامین و نصب نیروگاه های خورشیدیمهدی تیموریتولید انرژی سبز سیرجان20

رضا میركمالی(حاپکو)حاصل اوج پردازش 21
خدمات مهندسی بازرگانی، مخابرات، اتوماسیون، اسکادا، مراكز دیسپاچینگ و صنایع 

ریلی، انرژی های تجدید پذیر، مهندسی مشاور
051-38686400051-38686409www.hopco.irinfo@hopco.ir

6672397266706275www.zenerco.cominfo@zenerco.comانرژی های تجدید پذیرصمد برادران خسروشاهیزی نر22

طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی كلیه پروژه های برق و صنایعمحمد مهدی مهربانیسپاهان توان گستر23
031-36273907

031-36293654

031-36273907

031-36293654
www.stg-co.cominfo@stg-co.com

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی و پیمانکاری پروژه های پستهای فشار قویداوود اشرفی پورسفیر نیرو آفرین24
22870954

22870944
22870967 www.safir-na.cominfo@safir-na.com

43526109www.ssf-solar.cominfo@ssf-solar.com-8051-43526100-051تولید انواع پنل خورشیدیمصطفی آزادهسوالر صنعت فیروزه25

2265763022656993www.simayeghodrat.comsimaye.gostaresh.inc@gmail.com...تولید، توزیع، انتقال نیرو و خدمات مشاوره و حسین خصافسیمای گسترش قدرت انرژی26

، باتری، استابالیزرUPSسوالر انرژی، تولیدكننده محصوالت الکترونیکی و مخابراتی، حمیدرضا ادیبیصنایع الکترونیک فاران27
76250818

76250815
76250828www.farancorp.com

h_adibi@farancorp.com

 f.arezi@farancorp.com

 m.eskandarpour@farancorp.com

علی اكبر كشاورزصنایع برق و الکترونیک بال صبا28
تولید، انتقال و توزیع نیرو، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مخابراتی و ماهواره ای 

و ساختمانی
2214610022146077www.sabaind.cominfo@sabaind.com

8888419888789507www.hamoongroup.cominfo@hamoongroup.comطراحی و مهندسی و تولید برجهای انتقال نیرو، تلسکوپی و گالوانیزه گرم قطعاتغالمرضا قاسمی كنگانصنایع فلزی هامون سازه29

6691801266913819www.greenpower.irsale@greenpower.irفروش و خدمات پس از فروش موتور برق های گاز سوز و ژنراتورهای گاز سوزرضا رسولیصنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز30

2298992622989926www.farazparto.cominfo@farazparto.comانرژی خورشیدیامید انوشه پورفراز پرتو آسیا31

8853746188543027www.farpam.cominfo@farpam.comتولید باتری سیلد اسید، تجهیزات پاورمهدی ناظمیان(فرپام)فراز پنداران آریا موج 32

بابک رستگار خجستهفناوریهای پاک فرانیرو33
EPC سیستمهای AMR ,AMI، (قرائت هوشمند كنتور های آب، برق و گاز)، 

EPC  (...بادی، خورشیدی و)پروژه های مرتبط با انرژیهای تجدید پذیر
8552700085527110www.faraniroo.netfnc@faraniroo.net

33340184www.shabekahroba.cominfo@shabekahroba.com-33340184025-025برق و الکترونیکعلیرضا هاشمیفنی مهندسی شب كهربا34

امید بارزیقشم ولتاژ35

واردات و توزیع ( - (EPCطراح، مشاور و مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی

آموزش سیستم های - تجهیزات اتوماسیون صنعتی و سیستم های محركه زیمنس 

تولید تابلو برق - اتوماسیون صنعتی ، ابزاردقیق ، رباتیک ، مکاترونیک و انرژیهای نو

66741415

66730954
66760281www.qeshmvoltage.cominfo@qeshmvoltage.com

32521416www.namadniroo.irinfo@namadniroo.ir-32521416034-034(در زمینه انرژی )خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی علی اصغر رضائیكرمان نماد نیرو36

انرژی های خورشیدی، فروش و خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورحامد دریاباریكومین زاد یدک37
42810

88860324-5
88860237www.kpcco.com

kpc@kpcco.com

marketing@kpcco.com

8870341488554051nirosabin@yahoo.comتولید برق نیروگاه بیوگاز شیرازامیرحسین پژوهیگروه صنعتی نیرو سابین آریا38

محمد امینیگل نور39
تولید كننده انواع نورافکن، چراغ های فلورسنت واترپروف، تامین تجهیزات ضد انفجار، 

 و سیستم های روشنائی و نیروگاهی خورشیدیLEDتولید محصوالت 
031-36626565031-36629499www.norkarco.cominfo@golnoor.com

mailto:info@qeshmvoltage.com
http://www.namadniroo.ir/
mailto:info@namadniroo.ir
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6612293989777400www.lidopars.comlidopars@gmail.comبرگزاری دوره های تخصصی- مدیریت مصرف - انرژی های تجدید پذیر مهدی گودرزی(لیدوپارس)لیدوما پارس پارت 40

مدیریت و ممیزی انرژیمحسن میرصدریمبسان41
88629880-2

88058974-5
88058976www.mabsun.comsm.mirsadri@gmail.com

انرژی های تجدیدپذیرپویا پارسامبنا بادسان نیرو42
88768802

88733924
88512585

انرژی های تجدید پذیرمینا جوادیمبنا بهینه سازان تابان نیرو43
88733924

88742993
88512585javadi@mbnco.ir

كاهش تلفات، انرژی های نو، مدیریت مصرفامیر انوریمبنا بهینه سازان نیرو44
88733924

88742993
88512585www.mbnco.irinfo@mbnco.ir

6282500062825199www.mpn.solarmpnsolar@gmail.comمشاوره، اجرا، طراحی و نصب نیروگاه های خورشیدیمحمدتقی شجاعمدیریت پروژه نیروگاه های سوالر45

46
مدیریت پروژه های انرژی تجدید 

(موركو)پذیر مکسان پیشرو 
2204058122040581www.moreco.irinfo@moreco.ir مقیاس كوچکCHPانرژی تجدید پذیر و نیروگاه های منصور حاجی امینی

خدمات مهندس برق، آب، انرژی نفت و گازمحمود مقدممشانیر47
84782177

84782158
www.moshanir.co

info@moshanir.co

amouzesh@moshanir.co

688042455www.noorgostar.cominfo@noorgostar.com-88615705خدمات مهندسی و مشاوره در پروژه های تولید، توزیع و انتقال نیرومحمدفرید حنیفیمشاور روشنایی نورگستر48

2290952222909522ghafouri.mh@gmail.comانرژی های تجدیدپذیرمحمدحسن غفوریمشاوران انرژی های نوین آینده سبز49

پیمانکار پست، تولید پراكنده برق، تولید، توزیع و انتقال نیروسعید نیاكانمعیار توسعه نیرو50
44297560-62

44297548
44297549www.meyarniroo.irinfo@meyarniroo.ir

خدمات در زمینه تجهیزات برقی و ساختمانیسید حسین اسماعیلی زكی(برق آراء)مهندسی برق تهران 51
88839808

88846079
88839624www.te-eng.cominfo@te-eng.com

دكلهای خطوط انتقال، یراق آالت خطوط و پستهای انتقالمحمد نیکان(متبا)مهندسی تجهیزات برقی ایران 52
88985821

8895196
88985283www.ireee.cominfo@ireee.com

12276250123www.tavanco.netinfo@tavanco.net-76250114طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی شامل منابع تغذیه و مبدل های نیروبهزاد سیاه كالهمهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد53

سعید مهذب ترابیمهندسی قدس نیرو54
ارائه خدمات مهندسی در زمینه های آب، برق، نفت و گاز و انجام پروژه های مربوطه 

MC وEPCبصورت 

88407672

82404000

88407672

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

پیمانکاری در صنعت خطوط انتقال نیرووحید پیرمرادیمهندسی همراه افق تهران55
88610954

88610740
88610740www.hotco-ir.comhotco.ir@gmail.com

36608606www.mapnagenerator.commarketing@mapnagenerator.com-36197712026-026تولیدی ـ طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی دوار و توربین بادیحمید مهتدی(پارس)مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا 56

طراح و مجری سیستمهای انرژی خورشیدیكاوه خدامهمهندسین صنایع امید سامه57
88824719-

88829757

88824719-

88829757
www.omidsamehsolar.irinfo@omidsamehsolar.ir

مهندسی مشاورعلی اصغر امجدیمهندسین مشاور نیرو58
88722955

88715514
88724847www.moshaverniroo.cominfo@moshaverniroo.com

http://www.mpn.solar/
mailto:mpnsolar@gmail.com
http://www.mapnagenerator.com/
mailto:marketing@mapnagenerator.com
saeed
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علیرضا شیرانیموننکو ایران59

خدمات طراحی و مهندسی در فازهای طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، بازنگری 

طراحی، طراحی مشخصات فنی، اسناد مناقصه و برگزاری آن، مهندسی و نظارت 

كارگاهی

8196188771206www.monencogroup.cominfo@monencogroup.com

مجید غالمینوین رای كنترل60
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سیستم های برق، كنترل، اتوماسیون، مخابرات و 

انرژی های نو
8806603943859102www.nrc-co.cominfo@nrc-co.com

37260086www.nirooparsco.cominfo@nirooparsco.com-37247657035-035سامانه های انرژی تجدیدپذیرسهراب بهمردی كالنترینیرو پارس یزد61

خدمات مهندسی و پیمانکاری نیرو و اتوماسیونسعید سالمینیک اندیشان انرژی واثق شرق62
051-38223757

051-38223767
051-38223797www.nicaco.comnicaco@msgroup.ir

8806332088063319www.hirbodan.comsepahi@hirbodan.comنفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهیابراهیم منظری توكلیهیربدان63

مشاوره كیفیت توان و انرژی و فیلترهای هارمونیکیرضا مهری(یکتا بهان)یکتا بهینه توان 64
66068635

66034724-5
66048952www.yektabehan.cominfo@yektabehan.com

http://www.monencogroup.com/
http://www.nicaco.com/
mailto:nicaco@msgroup.ir

