
 290:تعداد شرکت
 

 1صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

1  

 ساختماني  –آبادراهان پارس
Abad Rahan Pars Co. 

 

طرح و اجرای پروژه های راه و ترابری، اجرای پروژهای نفت، گاز و  
پترو شیمي، تاسیسات و تجهیزات، ساختمان و ابنیه، آب، نیرو،  

 یني، صنعت و معدن  کاوش های زم
 قباد چوبدار  مهندس

48620 
9-44503458 

44523908 
 

info@arp-co.co 

arp.tehran@gmail.com 
www.arp-gr.ir 

www.arp-gr.com 

جاده مخصوص کرج، بلوار شیشه  5تهران، کیلومتر 
مینا، بلوار ولیعصر، سازمان توسعه راههای ايران،  

 22.پالک طبقه دوم

2  
 آبزولوت  

Absolut Engineering Co. 
 مهندسي ، ساختمان و نصب 

 88903542 88803660 خاکي محمد ابراهیم دکتر 
info@absolutco.com 
www.absolutco.com 

 8شماره ، میرزای شیرازی ، زند کريمخان ،خ تهران 
 1597985536کد پستي :  

3  
مهندسین  مشاور         -آبساران 

Absaran consulting engireer 
E- MC-EPC  سید طاهر مهندس

  اسماعیلی 
88214581 88214585 

info@absaran-co.ir 
www.absaran-co.ir 

  –خیابان سید جمال الدين اسد آبادی  -تهران 
 340پايین تر از میدان اسد آبادی  پالک

4  

 آزمون فلز پارس   

Azmoon Felez 

 Pars Co.(A.F.P.CO 

 ،يشگاهيپاال سات یو تاس يفن يگاز رسان  ی پروژه ها هیکل یاجرا
آب و فاضالب و گاز   يساخت مخازن آب ، گاز و نفت،لوله کش

   خلیلي  اهلل حرمت هندسم و...   ی شهر   ی شبکه ها

 
44387894 
44387895 
44242906 

   

44242816 

azmoonfelezpars@yahoo.co

m 
mansoor.hatmi@gmail.com 
www.azmoonfelezpars.com   

  ابان یابوالفضل، خ ابان یتهران، بلوار مرزداران، خ
، 15، واحد 5،طبقه 4پالک  ،غربيبوستان هفت 

 1461844879: يکد پست

5  
 آتي پويش  ارتباطات

Apco Communications Co. 

نصب ، راه اندازی، تعمیر، نگهداری سیستمهای مخابراتي و راديويي  
 دکتر محسن افراسیابي  پس از اخد مجوز های الزم

 

 
88691366 

info@atipooyesh.net 
www.atipooyesh.net 

عالمه جنوبي، کوچه   تهران، سعادت آباد،خیابان 
 18واحد  4طبقه  31حق طلب غربي، پالک

6  
 آريا پترو گاز  

Arya Petro Gas Co. 

 مهندسي، طراحي ، تدارکات 
 مهندس 

 شرفيرضا

5-88547491 
88736673 

88738406 
info@aryapetrogas.com 
www.aryapetrogas.com 

خیابان عباس آباد، خیابان قائم مقام   ،تهران 
   14ن هشتم ، پالک فراهاني، خیابا 

7  

 آريا پیشرو قرن  
Aria Pishrow Gharn Co. 

خدمات مهندسي، طرح و اجرای پروژه های صنعتي در زمینه نفت،  
 ( PMCگاز و پتروشیمي، نظارت و مشاوره مديريت طرح )

 مهندس 
 سهراب ضیايي 

22611070 
22612765 

22001564 
info@ariaoil.com 

www.ariaoil.com 
،میدان مادر،خیابان شاه  میرداماد ،تهران 

 5،طبقه 12نظری،کوچه ناز آفرين،پالک 

8  

 c آريا پترو  تالشگران

 88676202 88676201 محمد رضا نريماني
Aria.petro@yahoo.com  نرسیده به پل همت -خیابان ولیعصر  ،تهران- 

مجتمع  -1پالک –بن بست دوم  -خیابان نیلو
 10واحد -5طبقه -ياس

9  
 مهندسین مشاور -کو(آسیا پترو پارت) آپ 

APCO Consulting 

Engineers  

طراحي، مهندسي، مشاوره، مديريت پیمان، ساخت و راه اندازی،  
تامین تجهیزات، ساخت، اجرا، نصب در زمینه های نفت، گاز و  

 پتروشیمي، صنعت، معدن و... 

مهندس سید سروش رحیم 
 پور دورکي

88803660 88903542 
info@apcoeng.com 

www.apcoeng.com 

تهران، خیابان کريم خان زند، خیابان میرزای  
کد پستي:   -8، واحد3، طبقه 8شیرازی، پالک 
1435843733 

10  
 Asfalt tous co EPC-آسفالت طوس

 43621030 43621000 علي ناظران 
info@asfalt-tous.com 

www.asfalt-tous.com 

 ابانیخ ،يخان يآقا عل ابان یخ ،يجنوب رازیش  ابان یخ
 ساختمان مهرگان  2سوم، شماره   ی متر  12گلستان،

11  
 توسعه و ساختماني  -آمن

Development&Constructio

n Amen Co.PJS 

پیمانکاری و سرمايه گذاری در کلیه عملیات ساختماني اعم از 
 سدسازی، راه سازی، مسکوني، صنعتي، تجاری و ... 

تفرشي  مهندس عبدالصاحب
 حسیني

88884344 
88886787 
888673276 

88796950 
amen@amen-dc.com 

www.amen-dc.com 

تهران، خیابان گاندی، روبروی مرکز خريد گاندی،  
 10، واحد2، طبقه17نبش کوچه پنجم، پالک 

12  
 ابنیه فني تهران

Abnieh Fani Tehran Co. 

سبه،طراحي،مشاوره و نظارت کلیه پروژه های عمراني به  اجرا،محا
 و...  EPCصورت 

مهندس جمشید خلیل زاده 
 نقنه 

8-88064755 88064759 
info@aftco.ir 

www.aftco.ir 

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز 
 15جنوبي، کوچه فالحي، پالک 

13  
 بین المللي  -ارساساختمان 

ARSA int. Construction 

پیمانکاری، مديريت مهندسي، سیويل صنعتي و پااليشگاهي، آب ، 
-EPC-PCبندر و اسکله، حفاری شمع و شمع کوبي ) در قالب 

 88721847 88717220 دکتر علي ابوالحسني
info@arsa.ir 
www.arsa.ir 

  ،خ شهدا ،خ میرزای شیرازی  ، خ مطهری،تهران 
 17پالک 

http://www.arp-gr.ir/
mailto:info@absaran-co.ir
mailto:azmoonfelezpars@yahoo.com
mailto:azmoonfelezpars@yahoo.com
mailto:mansoor.hatmi@gmail.com
mailto:info@atipooyesh.net
mailto:info@apcoeng.com
mailto:amen@amen-dc.com


 290:تعداد شرکت
 

 2صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

Co. C)  1586756513کدپستي 

14  

 سازه  آرش
Arash Sazeh Co. 

مديريت،طرح،مهندسي،طراحي مشاوره و انجام امور پیمانکاری و  
اجرايي مربوط به تاسیسات سر چاهي و خطوط لوله جرياني نفت و  

 گاز، فرآوری نفت و گاز  
مهندس بابک طبیب زاده  

 نوری
7-26401295 7-26401295 

www.arashsazeh.com 

info@arashsazeh.com 

ان شريعتي، خیابان ظفر، خیابان آقازاده تهران، خیاب
فرد)اطلسي( خیابان پانزدهم، خیابان اربابي، پالک 

 1واحد 8
 

15  
 مهندسي و صنعتي   -استیم

Steam Engineering & 

Industrial Co. 

پروژه های نفت، گاز،   EPCمهندسي و صنعتي )پیمانکار 
 اری پور فردين دي مهندس پتروشیمي، نیرو، فوالد و صنايع فرآيندی(

22222204 
22222107 

22227571 
info@steam.co.ir 
www.steam.co.ir 

تهران، بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدير، 
کد پستي   4خیابان شنگرف، بن بست يکم، پالک 

:1549635711 

16  

 اکسیر صنعت باختری
Exir Sanat Bakhtari Co. 

عملیات سیويل ، ساختمان ، نصب و راه اندازی ، نفت و گاز  اجرای 
 مهندس  و پتروشیمي ، نیروگاه و صنايع 

 عباس  بلخاری قهي
88930288 88911830 

info@exirsanat.com 

www.exirsanat.com 

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از چهارراه طالقاني،  
-9-8-7، واحد 42کوچه فرهنگ حسیني، پالک 

10 
 1593664111ي: کدپست

17  
 Oxin–پارس   نديفرآ نیاکس

Farayand Pars Co 
واردات و تامین تجهیزات تخصصي صنايع نفت، گاز و پتروشیمي،  

طراحي و تامین تجهیزات   مجری پروژه های برق و مکانیک صنايع،
 سیستم فیلتراسیون  و جدا سازی

غالمرضا اصل مهندس 
           پور                              يغالم

06152366236    
06152341393   

02189786609   
info@oxinfarayand.com   

www.oxinfarayand.com 

نفت،    ابان یخ ،يصنعت هی خوزستان، ماهشهر، ناح
  ي / صندوق پست صنايع پتروشیميخوابگاه  ی روبرو 
119   

18  
 البرز مسیر

Alborz Masir Co. 

،راه اندازی پروژه های  مهندسي،تامین تجهیزات و کاال،ساخت،نصب
 مهندس انتظام امیني  EPC-نفت گاز و پتروشیمي نیروگاهي

22852912 
22860763 
22860748 

22873682 
info@alborzmasir.org 

www.alborzmasir.org 

تهران، خیابان شريعتي، جنب حسینیه ارشاد،  
 3واحد، 20خیابان قبا، پالک 

19  

 مهندسي و ساختماني  -الکترو کنترل
Electrocontrol co. 

کلیه کارهای نصب و راه اندازی خدمات فني و مهندسي 
دستگاههای برق و ابزار دقیق و ساير ادوات و ماشین آالت در  

 مهندس منصور خورشید واحدهای صنعتي
22141074 
22384265 
26760249 

22384365 

electrocontrol.1362@GM

AILcom 

www.electro-control.com 

 11آدرس: تهران، خیابان سعادت آباد، نبش خیابان 
 507واحد  5، طبقه3)مقدس(، پالک 

 1998839864کد پستي: 

20  

 الماتکو
Elmatco Eng. Co. 

 مهندسي،تهیه،نصب و راه اندازی

 مهندس مجتبي قره داغي 

88663700 
88663701 
26218016 
26218028 

88711296 

info@elmatco. com 

www.elmatco.com 

. پ  17میدان ارژانتین. خ احمد قصیره . خ تهران، 
 .3طبقه  16،

21  

 -الماس طوبي

 Almas Tooba construction 

co  

شیمي و تاسیات به   پیمانکار و مجری پروژهای نفت گاز و پترو
 همراه ابنیه و پروژه های صنعتي، ساختماني،بیمارستاني و آبرساني 

 ی دیفرهنگ صمهندس  
04533522303 
04533522304 
04533522305 

04533522306 

info@almastooba.com   
www.almastooba.com  

-2ک سبالن فازشهر -لیآدرس دفتر مرکزی : اردب 
-28پالک-حون یج ابان یخ-نیفلسط ن اابیخ

  کدپستي:-5واحد-4طبقه-دیساختمان خورش 
5619857675 

22  

 انرژی پیمان
Energy Peyman Co. 

 

مجری پروژه های نفت، گاز و پتروشیمي، برق و ابزار دقیق و  
مکانیک، مجهز به پیشرفته ترين آزمايشگاه کالیبراسیون در سطح  

 کشور
درفش مهندس مصطفي 

 زواره 

88301846 
88349147 
88349254 

88344853 

info@energypeyman.com 
www.energypeyman.com 

تهران، خیابان طالقاني، بین مفتح و بهار، پالک 
 ، واحد شمالي2، طبقه141

23  
 انرژی کوير پايا  

Energy Kavir Paya Co. 

د و تامین تجهیزات ، اجرای پروژه های  سیستم مهندسي ، خري
های کنترل و اتوماسیون  

 دکتر علي آسايش
88647637 
88647319 

88777324 
info@energykavir.com 

www.energykavir.com  

تهران،خیابان آفريقا ،نرسیده به چهار راه جهان  
 طبقه اول-24پالک  -کوچه کمان -کودک

mailto:info@steam.co.ir
mailto:info@alborzmasir.org
mailto:info@electro-control.com
mailto:info@electro-control.com
mailto:info@elmatco.org
http://www.almastooba.com/
mailto:info@energypeyman.com
mailto:info@energykavir.com
http://www.energykavir.com/


 290:تعداد شرکت
 

 3صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

(  PMS,ESD,PDCS,DCS,SCADA,F&Gصنعتي)
 BMS ،تامین تجهیزات ابزار دقیق،  مديريت هوشمند ساختمان 

88647291 
88646724 

24  
 انرشیمي

Enerchimi Engineering Co. 

 طراحي و مهندسي صنايع نفت ، گاز و پتروشیمي
 جي انزابي مهندس باقر فر 

13 
-88618711  

88609322 
88618714 

info@enerchimi.com 

www.enerchimi.com 

میدان ونک، خ خدامي،  ح آفتاب،کوچه  تهران ، 
  32ماهتاب، پالک 

25  
 انهار  

Anhar Co. 
 ، مکانیکال ، احداث خطوط لوله نفت و گازساختماني

 88212918 41372 مسعود معظمي مهندس
info@anharco.ir 
www.anharco.ir 

خیابان شیخ بهايي شمالي، میدان پیروزان،   ،تهران 
)تقاطع بزرگراه نیايش و شیخ  4، پالک 21کوچه 
 بهايي(

26  
 فني و مهندسي  -اوج نصر 

Owjenasr Technical & 

Engineering Co. 

طراحي صنعتي، عمراني، خدمات، آزمايشگاهي، آموزشي، شبکه  
 مهندس اصغر پورمند  ه و...های برق و امور تعويض پوشش لوله، شبک

8308945-0713 
8218596-0713 
8208091-0713 

8216384-0713 
info@owjenasr.ir 
www.owjenasr.ir 

 شیراز، چهارراه سیاحتگر، ساختمان نصر، طبقه دوم 
 74956849کد پستي : 

27  
 يول-او

EV-Yol const Co. 

 احداث سد ، راه ، تونل ، نیروگاههای آبي و کارخانجات صنعتي
 88771140 88771137 مهندس ساالر علیاری 

info@ev-yol.com 

evyolcompany@gmail.com 

www.evyol.com 

خیابان ولیعصر ، باالتر از میدان ونک ،   تهران ،
، کد پستي :   50خیابان عطار ، پالک 

1994765613 

28  
  avaye-            آوای جهانبین پارسیان

avaye jahanbin parsian 
c    

 مجید گلشائیان
46045190-
44628459 

 
info@ajp-co.com 

www.ajp-co.com 

تهران،اشرفي اصفهاني  شمالي،بعد از پل همت،  
 21کوچه طباطبايي،ساختمان رويال،پالک 

29  

 مهندسي -ايتوک ايران 
IRAN ITOK Co. 

 پیمانکارعمومي  ، مديريت پروژه (EPC)خريد و ساخت مهندسي ، 

 حسین علي مددی مهندس 
22431401 
22431390 

 

22431356 
 

info@iranitok.com 

www.iranitok.com 

،   14تهران ، ولنجک، میدان ياسمن، پالک 
 1984841116کدپستي: 

30  

 البرز پايدار نوين  ايده سازان 

Idehsazan Alborz Paidar 

Novin 

مشاوره، نظارت، عملیات ساختماني، ماشین آالت، امور پیمانکاری  
مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنايع غذايي، نساجي، پوشاک، 

 صنايع نفت گاز و پتروشیمي و...  تبديل مواد خام و تولید در
 44604479 44483078 علیرضا جواهریمهندس 

www.isno.ir 

info@isnco.ir  
تهران، خیابان سردار جنگل، خیابان شهید 

 ،طبقه  اول49آسترکي) ارديبهشت غربي(، پالک 

31  

 توسعه نفت و گاز  يمهندس -ستايا
ISTA Oil & Gas 

Development Engineering 

Co . 

  نهی در زم ی کاال و نصب و راه انداز نیتام ،يارائه خدمات مهندس
 ی مهد دیسمهندس  و....  کاليالکتر  ،يکيالکتر  شيگرما ی ها

                                                                               يمعصوم
3-88663901        88663900 

info@istaoil.com 

masumi@istaoil.com 

 

www.istaoil.com 

 ،يباالتر از پارک ساع  عصر،یول  ان با یخ -تهران 
 3، واحد 4، طبقه 2کوچه چمن ، پالک 

32  
 ايستافر  

Istafer Construction 

Co.(ICC ( 

 پیمانکاری سیويل صنعتي،ساخت و نصب سازه های فلزی
 مهندس علیرضا طباطبايي

26244310 
 

26321443 
Dabir.istafer@yahoo.com 

icc.dabir@yahoo.com 
www.istafer.com 

– ان گلريز بوستان ششم،خیاب  -پاسدران تهران ،

 43پالک 

33  
 ESTORK-نیتورب ياسترک صنعت

SANAT TURBIN 
EPC-E-P 

 سهراب یزدانی 
26415311-
26415304 

26415306 
www.iestork.com 

info@iestork.com 

خیابان   -میدان مادر-تهران، خیابان میرداماد
 13.واحد 20پالک -ساختمان آذر-سنجابي

 

34  

 ساختماني   –بام راه 
Bam Rah Co. 

 

 راه سازی، سدسازی، مهندسي و نصب ساختماني ، 

 حسن مهدی  مهندس
9-88785071 
4-88770490 

88785081 

bamrah@bamrahco.com 
www.bamrahco.com 

تهران ، خ ولیعصر ،خ توانیر ، کوچه شاهین، پالک 
2  

، صندوق پستي:   1434876611کد پستي : 

mailto:info@owjenasr.ir
http://www.owjenasr.ir/
mailto:info@evyol.com
http://www.evyol.com/
mailto:info@ajp-co.com
http://www.isno.ir/
mailto:info@isnco.ir
mailto:info@istaoil.com
mailto:masumi@istaoil.com
mailto:Dabir.istafer@yahoo.com
http://www.iestork.com/


 290:تعداد شرکت
 

 4صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

1569-15875 

35  
 يمهندس -بخارا فن آوران 

Bokhara Fan Avaran 

Engineering Co. 

نصب تجهیزات صنعتي، لوله کشي های صنعتي، اجرای خطوط گاز  
 مهندس حسین حسین زاده  شهری،ساخت و نصب و تهیه منابع مورد استفاده 

88252405 
88252314 
88252209 

88252314 
88252405 

info@bukharaco.ir 
www.bokharaco.ir  

 

تهران،کوی نصر،خیابان بلوچستان،نبش کوچه  
 ، طبقه دوم 19هفتم،پالک 

36  
 Baroobon E-P-C-MC-EPC-باروبن

    رامین شویدی 
6-88689235 
6-88694845 

88680705 
baroobon@gmail.com 

www.baroobon.com 

خیابان سي و يکم شرقي) -سعادت آباد-تهران 
 66پالک -شهید جندوني(

37  
 Banej Petro - EPC- MC- C- P-E-بانژ پترو

 88062657 88062656 زاده    ی مهد علی اصغر
www.panejco.com 

bp@panejco.com 

-40 ابان ینبش خ-آباد وسفي  ابان یخ-تهران 
 3واحد -طبقه اول-292کپال

38  

 ساخت و نصب  –برزين 
Barzin Co.                           

                                             

                                             

                   

ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آالت نیروگاهي و صنايع نفت،  
 ي گاز و پتروشیم

 هوشنگ قجر جزی مهندس
88058138 
88058137 

88058138 
 

Barzincompany@gmail.co

m 

info@barzincompany.com 
www.nbb_epcgroup.com 

www. barzincompany.com 

ه ژاله، پالک  شیراز جنوبي،کوچخ ،تهران 
کدپستي      5، طبقه NBB،ساختمان 5

1436954143  

39  
 برساد سازان کیمیا 

Barsad Sazan Kimia Co. 

انجام کلیه فعالیتهای طراحي،مشاوره،نظارت فني ساخت و اجرای  
کلیه پروژه های عمراني و صنعتي و راه اندازی نگهداری تجهیزات  

 نفت،گاز و پتروشیمي
 مهندس مسعود صالحي

88522556 
88756281 

88738910 
info@barsadgroup.com 

www.barsadgroup.com 

تهران،میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان  
 ، طبقه پنجم13،واحد 15ششم، پالک

40  
 مهندسي -برسو

Barsoo Eng Co. 

مشاوره،طراحي،مهندسي،تهیه،نصب و راه اندازی پیمانکاری،  
 87700877 87700877 مهندس قاسم مسکوب  فني و...  مديريت اجرائي، نظارت ، بازرسي

info@barsoo.com 
www.barsoo.com 

خ نلسون ماندال.باالتر از دستگردی، خ  تهران، 
 5بابک مرکزی، بن بست سوم. پالک 

 

41  
   ساختماني و تاسیساتي -بستاب بنا

 )سهامي خاص( 
Bastab Bana Co. 

انکاری،طرح و ساخت، مديريت اجراء،سرمايه گذاری در طرح ها  پیم
و پروژه ها ساختماني و تاسیساتي، نفت،گاز،پتروشیمي،انبوه سازی  

 و... 

 مهندس 
 خسرو وکیل رعیت

88710434 
88721697 
16-88725117 

88725116 
88721697 

bastabbana@gmail.com 

www.bastabbana.com 

کوچه  ، زراء(خ خالد استانبولي )و ،تهران 
 1511747163کدپستي 15پالک ،ششم

42  

 بلند طبقه
Boland Tabagheh Co. 

(P.V.T) 

انجام فعالیتهای عمراني در زمینه راه، آب، تاسیسات و تجهیزات،  
نصب و راه اندازی نیروگاه، ابنیه و سازه های صنعتي، فعالیتهای  

 زيرزمیني،نفت گاز و پتروشیمي، صادرات و واردات 
 مهندس 

 رز اسالمي خوزانيفريب
44333320 44330310 

info@bt-rc.com 

www.bt-rc.com 

 50تهران،شهران، نبش خیابان جهاد، پالک 
 1474948741کدپستي : 

43  

 مهندسي و ساختماني  -بونیز سازه
Boniz Sazeh Eng&Const 

Co. 

رداری از تاسیسات و طراحي،مهندسي،خريد کاال، اجرا و بهره ب 
 کارخانجات صنعتي و...

 مهندس خلیل ممتاز جهرمي 

88216089 
88216074 
88035389 
88051193 

داخلي  88607428
102 
88035389 
88032413 

 

info@bonizcontracting.co

m 
www. bonizcontracting.com 

خیابان مالصدرا، بین شیراز و   تهران، میدان ونک،
 طبقه سوم   158شیخ بهايي،پالک 

44  
 بهداد معدن پاسارگاد 

Behdad Madan Pasargad 
احداث خطوط لوله،شبکه آب رساني،سیستم های حرارتي 

 برودتي،نصب و اجرای مخازن
 مهندس بهداد سمالي 

03137775594 
03137791348 

02189775130 
Behdad.madan@yahoo.com مقابل مسجد -سه راه سیمین-پل کشاورز-ن اصفها

کد  -13واحد  -4طبقه -ساختمان پرديس-االنبیاء

mailto:info@bukharaco.ir
http://www.bokharaco.ir/
mailto:baroobon@gmail.com
mailto:Barzincompany@gmail.com
mailto:Barzincompany@gmail.com
http://www.nbb_epcgroup.com/
mailto:info@barsoo.com
mailto:info@bt-rc.com
mailto:info@bonizcontracting.com
mailto:info@bonizcontracting.com


 290:تعداد شرکت
 

 5صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

 8177794787پستي: 

45  

 دار يطرح پا نیبه
Behin Tarh Paidar Co. 

مشاوره، طراحي، تهیه، خريد، ساخت، نصب و نظارت در صنايع  
نفت، نیروگاه برق آبي سیکل ترکیبي پتروشیمي، دريايي، آب و 

 اسیسات صنعتي و تجهیزات هیدرومکانیک فاضالب و ت
 مهندس رامین رزمي 

66124429 
66931843 
66934105 

66934105 

info.btp.co@chmail.ir 
www.btp-co.net 

خیابان ستارخان، خیابان پاتريس، کوچه    -تهران 
کد پستي:   -4، طبقه  9يکم، پالک 

1443794473 
 

46  
 رتک سامانه انرژی نوين بی

Birtech Samaneh Energy 

Novin Co. 

انجام خدمات فني و مهندسي در رشته تاسیسات،انرژی،نفت و گاز،  
پتروشیمي، نیرو،آب و برق، سد سازی و خدمات         فن آوری  

 اطالعات و ارتباطات
 89784567 88348935 مهرداد تیمريان

jafari@birtech.ir 

www.birtech.org 

  

تهران، خیابان کريمخان، خیابان خردمند 
 7، واحد 45جنوبي،شماره 

47  

 ريعمران سر بین الملل 
Omran Sarir International 

Co.   

در امور مربوط به طرح و   ی مانکاریو پ  يو مهندس يانجام خدمات فن
تدارک و ساخت، ساخت بناها، ساختمان ها اعم از  -EPCساخت 

 و...  ی فلز  ،يبتن  ،ی آجر  يچوب
 26709070 74491                                         ان یمحمود جنت

info@omransarir.com       

www.omransarir .com 

-خیابان نفت شمالي-خیابان میرداماد–تهران 
پالک -کوچه سینا-بان نیلخیا-انتهای خیابان دهم

کد پستي: -ساختمان مرکزی سرير -9
1918734711 

48  
بین المللي طراحي و مهندسي ساخت  

 صنايع نفت
Oil Industries Leading Co. 

تهیه و تامین تجهیزات و ساخت و نصب و راه اندازی و اجرای  
پروژه های نفت و گاز و پتروشیمي و نیروگاههای برق،خطوط انتقال  

 از و صنايع سنگین نفت و گ 
 03136259181 03136259191-3 محسن سهیلي پورمهندس 

 

info@oilmico.ir 

www.oilmico.ir  

اصفهان،خیابان محتشم کاشاني، نبش کوچه  
 94بیژن،پالک 

 8175969747کدپستي: 

49  

 ران يا يمهندس  يالملل نیب
 IRAN INTER)ايريتک(

NATIONAL 

ENGINEERINE 

COMPANY 

 
 

EPC مهندس فرخ عالي پور 
81282384 
81282251 
812801-4 

51-88678750 
 

marketing@iritec.com 

WWW.IRITEC.COM 
 

 
، باالتر از میدان ونک، کوچه  تهران،خ ولیعصر 

 6عطار، پالک 
 

50  

   طرح و ساخت -بینا
Bina.EPC Contrictor Co 

پروژه های نفت ، گاز و   (EPC)مهندسي، طراحي ، طرح و ساخت 
 پتروشیمي، برق، تولید نیرو، آب و فاضالب 

 عباس دانه پاش  مهندس

9-22558728 
22588551 
22556575 
22566074 

22566075 

salimi@bina-consult.com 

bina@bina-consult.com 

شماره  ،بوستان نهم   ،خیابان پاسداران  ،تهران 
 1666673964کدپستي :   120

51  

 bonyan-ستون یب نديفرآ ان یبن

 farayand bistoon 
e-p-c-mc-epc 

 88526080 988548747-   مهراب کابلی 

info@bonyan farayand.com پ  -4وچه ک -حیابان پاکستان  -خیابان بهشتي
 8واحد  -11

52  
   يخدمات فن-سخت افزار و نرم افزار و شبکه  ی وتر یخدمات کامپ Pars parnoun Co.پارس پرنون 

– ی مطالعات لرزه ا ومقاومت مصالح -کیمشترک ژئو تکن يعمران

 و فروش لوازم و قطعات مربوطه  دخري
                                       يجهرم يفرح ی هاددکتر  

26856821-49-68-
65-26 

88603715 
parsparnoun@yahoo.com   

www.parsparnoun.com 

خیابان ولیعصر،نرسیده به میدان تجريش،  –تهران 
باغ فردوس  خیابان کیارستمي نبش بن  بست  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10.واحد  24ستاره پالک  

53  
 مهندسي  -پارس تیار

Pars Tiar Eng.Co. 

 مهندس  نصب و راه اندازی تجهیزات و تأسیسات صنعتي، خط انتقال 
 محمد زمان وزيری

5-22094194 22072584 
parstiar@yahoo.com 
parstiar@ismeic.org 

شماره   ،خ صدف ،سرو غربي،خ سعادت آباد ،تهران 
 1998767538،  طبقه سوم  ، کد پستي: 21

54  
 س کیهانپار

Pars Kayhan Co. 

(در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي و EPCپیمانکار عمومي )
 دس محمد حلوايي مهن نیروگاهي)مهندسي، تأمین کاال، نصب و راه اندازی(

88543310 
88505710 

88505711 
info@parskayhan.org 
www.parskayhan.org 

تهران،خیابان احمدقصیر،خیابان چهاردهم، پالک  
10 

55  
 مهندسین مشاور-رسپا

Pars Consulting Engineers 

(تخصص  1تخصص تاسیسات باالدستي روزمیني نفت و گاز)پايه 
 info@parsce.co.ir 88760582 88761460 مهندس 

www.parsce.co.ir 
تهران، خیابان دکتر بهشتي، خیابان پاکستان،  

mailto:info@btp-co.net
mailto:jafari@birtech.ir
http://www.birtech.org/
http://www.birtech.org/
mailto:info@oilmico.ir
http://www.oilmico.ir/
http://www.iritec.com/
mailto:info@parsce.co.ir
http://www.parsce.co.ir/
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 6صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

Group   (تخصص واحد های پااليشگاه نفت 1خطوط انتقال نفت و گاز)پايه
(تخصص 1(تخصص راه آهن)پايه 1و گاز و صنايع پتروشیمي)پايه 

 ( 1راه سازی)پايه 

کد پستي :    19و  17کوچه حکیمي، شماره   رسول روانبخش 
1531745911 

56  
 پارس میامي کوير 

Pars Miami Kavir Co 
 

EPC  E- P-  C- 
            محمد رضا منتظری

    

44380091 
44892432 

 
44380095 

info@pmkcgroup.com 

www.pmkcgroup.com 

، ستار خان،خیابان شهید دکتر حبیب  تهران 
  145574، کدپستي:92اهلل،پالک 

57  
 پااليش سبز

Green Refinement Co. 

، پردازش و تفسیر،  پروژه های  3Dو2Dاکتشاف ولرزه نگاری 
EPC  ايستگاههای تقويت فشار گاز، خط لوله، پااليشگاه  و تأمین،

 وتدارک کاال

 مهندس 
 غالمحسن حسن نژاد 

26409566-9 26409556 
info@grcoil.net 

www.grcoil.net 

تهران، بلوار میرداماد، خیابان البرز، تابان شرقي،  
 8شماره 

58  

 پاياب کوثر
Payabkowsar Co. 

 
طراحي، مشاوره، اجرای کلیه عملیات ساختماني،انجام بررسي های  
فني و اقتصادی، ايجاد آزمايشگاه و کارگاه، بررسي و ارائه مهندسي 

 ژئوتکنیک و...

 مهندس غالمعباس زيبايي
22584106 

 
22584106 

 

info@payabkowsar.com 

www.payabkowsar.com 

تهران، خیابان پاسداران، خیابان گلستان سوم ،  
 11، طبقه سوم ، واحد  53نبش پايدار فرد  پالک 

59  

 کال،یمکان ل،يو ی از س يمیو پتروش  يشگاهيپاال  ی پروژه ها یاجرا . Paybast Co–  بستيپا
                                 يميقاسم کر  یراه انداز شیتا پ  قیبرق و ابزار دق

88726731  
88726730  
88726729   

88726728 

info@paybastco.com  

  

 www.paybastco.com 

 

  -ی مطهر ابان یخ ی ابتدا  -عصر یول  ابان یتهران،خ
پالک   -منصور ابان ی خ -جنب هتل بزرگ تهران 

    4طبقه  22

60  
 مهندسي-پارين کنترل

Parin control engineering 

epc 

 44561905 44536059 همايون رشیدی
info@parincontrol.com 

www.parincontrol.com 

جاده مخصوص کرج ) شهید لشگری (،  9کیلومتر 
. کد  39خیابان بیستم، پالک  روبروی بانک ملت،

 1389746711پستي:

61  

 PAYBANDبند سازه   ی پا

SAZEH  CO 
 اتیعمل یاجرا  -2شامل: سوله اسکله،دکل و پل  ی فلز  عيصنا-1

 ینازک کار  ،ی سفت کار ، ی ساز ي،پ يبازطراح
 شمس الدين صدر 

88956047 
88956048 
88962272 
88961993 

88962266 

info@paybandsazeh.com     

www.paybandsazeh.com 

  ابان یخ-د اهلل زادهعب خ -کشاورز بلوار –تهران 
    44پالک -سازمان آب

62  

 Payandab Kosha -پايند آب کوشا

Co.  
 

مشاوره   يو مهندس يخدمات فن ،يمطالعات ی ها تیفعال هیانجام کل
  ی اریآب ،يو زهکش ی ار یآب ی پروژه ها  ی نظارت و اجرا ،ي، طراح ی ا

 تقال)آب ، نفت و گاز( تحت فشار، خطوط ان
 ینوذر يمرتض

81-88202376  
شماره دفتر مرکزی  
 اصفهان
 ا3-03133246570

 
 

88202375 
 
شماره فکس  
  اصفهان:
03133246419 

info@payandabco.com    
majoodanian@gmail.com   
www.payandabco.com     

-ينیامام خم ابان یخ-: اصفهان ی آدرس دفتر مرکز
 ند يشرکت پا -ر اصفهان شرکت نص -جیبس  ابان یخ

 8189114478: يکد پست -آب کوشا
  -خیابان توانیر شمالي -میدان ونک -تهران 

  -انتهای آرمان  -کوچه گیتا -نرسیده به پل توانیر 
کد پستي:  -طبقه چهارم   -  1/2پالک 

1435653711 

63  
 مهندسین مشاور -پترو آذرپاد

Petro Azar Pad Consulting 

Engineers co.(PACE) 

طالعات مشاوره طراحي نظارت خدمات مديريت طرح ساخت نصب م
اجرا فن آوری و خدمات مشاوره ای،کلیه کاالها و خدمات مربوط به  

 صنايع نفت،گاز و پتروشیمي و انرژی

 مه سیما هاشمي
 
 

88037830 88057846 
pace@pace-co.net 
www.pace-co.net 

ان، خیابان شیخ بهايي شمالي ، خیابان پیروزان تهر 
 1995773841کد پستي :  20، پالک 

64  
 پترو آراز 

Petro Araz Engineering Co. 

ساختماني،تاسیساتي، تجهیزاتي پااليشگاهي و نیروگاهي  
ايستگاههای بین راهي طراحي، تامین کاال پروژه های صنايع نفت، 

تروشیمي، نیروگاههای برق  سدسازی، پااليشگاههای نفت و گازو پ 
 88547267 88547264-6 مهندس عزيز موحدی راد

www.petroaraz.ir 
info@petroaraz.ir 

تهران ، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان  
 4، طبقه 12يکم، پالک 

mailto:info@pmkcgroup.com
mailto:info@payabkowsar.com
mailto:info@paybastco.com
http://www.paybastco.com/
mailto:info@parincontrol.com
mailto:pace@pace-co.net
http://www.petroaraz.ir/
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رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

 و خطوط انتقال 

65  
الملل    نیب ی پترو آسمار 

International Petro Asmari 

Co 

  ی ها تینفت شامل فعال عي صنا يباالدست  ی ها تیفعال هیانجام کل
طرح و انجام   ه ینفت و گاز، ته نيادیاکتشاف،استخراج و توسعه م

 نفت و گاز و... نيادیمطالعات جامع م
 22353542 22354001 مهندس افشین باقر سايي

info@ipac.co.ir     

www.ipac.co.ir 

 دیشه ابان یدت آباد، شهرک مخابرات،ختهران، سعا 
:  ي/ صندوق پست 12پالک  ،يصبح

1981946861 

66  
 Petro–  صنعت جنوب ان یپتروپارس 

Parsian Co 
امور اشپزخانه و رستوران،خدمات  ،ی و نگهدار ر یتعم

 و...  يسات یسبز،امور تاس ی خدمات فضا ی ،نگهداريعموم
          روانشاد                            ی مهدمهندس 

07136270422 
07136279981 

07136279981 
    102 يداخل

petro.parsian@yahoo.com   پالک   18چمران،استخر انقالب،کوچه  راز،بلواریش،
33 

67  

  Petro  Parsپترو پارس قدرت/

Ghadrat 
Epc 

 
0713227190 دوست   ی جعفر صابر 

5 
07132271905 

info@parsghodrat.com 

www.petroparsghodrat.

com 

خیابان  _بلوار جمهوری -شیراز-فارس
 199پالک -4نبش  کوچه  -کوهسار

 

68  
 پترو پي 

Petropay Co. 

 

مشاوره، مهندسي، نصب، راه اندازی، فرآيند، مکانیک، لوله کشي،  
ه  ماشین های حساس، برق، ابزار دقیق، رايانه، مخابرات، معماری، را

 سازی، پل، دستگاههای صنعتي و..
 88686404 42898989 مهندس آريا برهان مهر

info@petropay.com 

www.petropay.com 

 

تهران، خیابان مالصدرا،خیابان شیرازی)شیراز  
/کد پستي:  45شمالي(،خیابان پرديس، پالک 

1991843174 

69  
 prtro paya mana epc-مانا ايپترو پا

 88067873 88067872 فاطمه بغیری
info@ppm.co.ir 

www.ppm.co.ir 

شهرک غرب، بلوار ايوانک، خیابان فالمک شمالي، 
 2. واحد 5جنب بانک تجارت،پالک 

 

70  

 رام پترو سازه  بین الملل آ
petrosazeh beinol melal 

Aram 

epc     

 44668430 44664140    رضا عباس زاده

info@petrostracture.com 
www.petrostructure.co

m 

میدان آزادی ، ابتدای جاده  -تهران

) شهید آزمون  2مخصوص، خیابان بیمه 

 .5خیابن ششم، پالک-نیا(

71  

 بین المللي  -پترو تک سان 
Petrotechsun International 

Co. 

طراحي،تدارک در زمینه طرحهای صنعتي، پیمانکار عمومي تولید  
 ساختمان نصب و راه اندازی نو بازسازی و...

 88065502 88065502 مهندس سیف اله ابراهیمي 

info@petrotechco.com 

www.petrotechco.com 

تهران، خیابان مالصدرا، انتهای شیخ بهايي 
 2شمالي، نبش خیابان پیروزان، پالک 

72  
 پترو صنعت حفار 
Petro Sanat 
 Haffar Co. 

و  يدر امور تدارکات ی مختلف با کادر  ی ها نهیخدمات در زم
  ره،نظارتیآالت و غ نیماش هیال،تهيمواد و ماتر  هی،تهيکیلجست

 و ... ساتیتاس ی و نقشه بردار  يه کشنقش
                                                               يصالح  دیمهندس محمد سع

88190741 
88191268 

88190742 
pshservices@gmail.com  

www.pshservices.com     

  ی ونک،ساختمان ادار ابان ی ونک،خ  دان یتهران،م
   119نوآور،واحد 

73  
 صنعت جنوب پترو 

Petro Sanaat Jonob Co. 
خدمات صنعتي،ساخت،نصب،پیش راه اندازی، راه اندازی و نگهداری  

 مهندس حسین کاوه پیشقدم  و تعمیرات مجتمع های صنعتي باالخص نفت،گاز و پتروشیمي 
27-43-26294641-

071 
36264528-071 

Info@petrogroup.co 

www.petrogroup.co 

، رو به روی بیمارستان  شیراز، خیابان قصر دشت
 17پالک  1 فرهمند  ) بلوار شهید بهشتي( کوچه

74  

 يمهندس -سیپتروصنعت دات
 Petro Sanat Datis Co 

  تير يمد يمهندس نهیدر زم يمجاز بازرگان تیانجام هرگونه فعال
و   نیطرح تام هیته يمنجمله مشاوره بررس ی صنعت و تکنولوژ

طرح ها و   ی بر اجرا  يفن نظارت اياجرا و  دیتدارک ساخت و تول
نفت و گاز و   ع يصنا زاتیتجه نیمختلف از جمله تام ی پروژه ها 

 .... يمیپتروش

 88661771 88792932                                                                   يفرزاد کرمانمهندس 

www.psdatis.com  

info.psdatis@psdatis.com 

پالک  -عماد مغنیه)بهاران( دیشه  ابان یتهران، خ
 1514913153کد پستي: 19 واحد – 4طبقه  -7

75  

 پترو کوير آسیا 
Petro Kavir Asia Co.       

 

تولید کننده افزودني های سیمان حفاری و اسید کاری چاه های  
 نفت و گاز 

 

 مهندس امیرخسرو گلي پور 

 

26424891 
26424604 

 

22245551 
 

petrokavirasia@yahoo.co

m  

 

 24واحد  4، طبقه 138بلوار میرداماد، پالک تهران،
 

mailto:info@parsghodrat.com
mailto:info@petropay.com
http://www.petropay.com/
mailto:info@ppm.co.ir
mailto:info@petrostracture.com
mailto:info@petrotechco.com
http://www.psdatis.com/
mailto:petrokavirasia@yahoo.com
mailto:petrokavirasia@yahoo.com
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76  
 پترو گستر پرمايون

Petro Gostar Permayon Co. 
انجام انواع بازرسي فني خطوط لوله و تاسیسات صنعتي و تعمیرات،  

ی تاسیسات و تجهیزات صنايع نفت، گاز و  تعمیرات و نگهدار
 پتروشیمي

آقای محسن پاک مهندس 
 روان

44475095 44891517 
info@pgpermayon.com 

www.pgpermayon.com 

تهران ، بلوار اشرفي اصفهاني، خیابان ناطق نوری ، 
وگستر  ، شرکت پتر 5، واحد 110، ساختمان 6پالک 

  پرمايون 

77  
 صبا   روی پترو ن

  Petro Niroo Saba Co. 
معادن و   رو،ین يمینفت،گاز ، پتروش   ی ها نهیدر زم يعموم مانکاریپ 

 يمعدن عيصنا
 88674962    88674960-61 امیر رضايي واحدمهندس 

info@pnsgroup.co         

www.pnsgroup.co     

 -يشمال ی گاند ابان یخ -ونک دان یم -تهران 
   5،6،10واحد  -32پالک  -يف يبرادران شر   ابان یخ

78  
 petro  sa- شیپترو ساحل افق ک

hel ofogh kish- 
mc-epc -e 

    ييباقرسا ماینمهندس 
23302236-

22302250 
23302201 

n.baghersaee@petroiran.com 

www.petroiran.com 

) ظفر(. ی دستگرد  ابان ی. خيعتيشر  ابان خی –تهران 
.شماره ان يز يتبر  لیسه ر ی ام  دیشه  ابان ینبش خ

20 

79  
 پديده مرواريد قشم 

Gheshm DP Co.                

 صادرات،واردات،فروش کاال و انجام کلیه عملیات مرتبط
 مهندس بابک کاظم بخشي 

88930287 
88930291 

88911830 
info@ghdpco.com 

www.ghdpco.com  

تهران،میدان ولیعصر،نرسیده به چهارراه  
 9،واحد 42طالقاني،کوچه فرهنگ حسیني،پالک

80  

 پرتاو 
Portav Co. 

طراحي و نصب ماشین آالت صنعتي کارخانجات و انجام پروژه های  
برق و مکانیکي و ساختماني و راهسازی و همچنین خطوط انتقال 

 تاسیسات پااليشگاهها برق و خطوط لوله 
 مهندس محمدرضا واقعي 

88659396 
88659397 
88659398 

 

88784753 

info@portav.ir 

www.portav.ir 

تهران،خیابان شهید عباسپور)توانیر(،خیابان  
   14، واحد 15دوستان،پالک 

81  

 راد گروه  نی پرش
Persian rad Group Co.   

EPC 

 دس مهدی رادپور مهن
22885516 
22236027 
22885113 

22885516 
22885113 

www.persianradgroup.com 

 

radpour@peradco.com 

 

 

ضلع جنوبي پارک قیطريه، خیابان   تهران،
وبي. انتهای دالويز.  روشنايي.کوچه قیطريه جن 

 9واحد  4پالک 

82  
 مهندسین مشاور  -پژوهش عمران راهوار

Pazhoohesh Omran Rahvar 

Consulting Eng Co . 

مطالعات ژئوتکنیک، سد سازی ، شبکه های آب ياری و زه کشي و 
 سید حسین يثربي مهندس مطالعات سازه و مقاوم سازی  

22356225 
22356223 

22139208 
info@rahvar-co.com 

www.rahvar-co.com 

،سعادت آباد، میدان فرهنگ ، ساختمان  تهران 
 سهند، طبقه اول 

83  
 پندر 

Pender Eng Co. 

 آب و انرژی
حسین شعباني  مهندس

 صمغ آبادی

88717487 
88712358 
88727449 

88722104 
pender@mftmail.com 

www.penderwt.com 

کوچه   ،خیابان سید جمال الدين اسدآبادی  ،تهران 
 1433934163،کد پستي   38پالک  ، 23

84  
 پورنام

Pournam Co. 

ساختمان، شهرکهای صنعتي ومسکوني،محوطه سازی، تصفیه و  
انتقال آب و فاضالب،شبکه های خطوط لوله گاز و آب و فاضالب و  

 خطوط انتقال وتوزيع نیرو  
 سیاوش امینيمهندس 

83860 
84275000 

86084489 
pournam@pournam.com 

www.pournam.com 
 

بلوار آفريقا، پايین تر از میدان  تهران،
  2.طبقه 29پالک  -میرداماد.خیابان دامن افشار

85  
 پويندگان سازه پي افکن

Pooyandegan Sazeh 

Peyafkan Co. 

نصب،راه اندازی و تعمیرات تاسیسات مکانیکي، برق،ابزار دقیق،  
ساختمان، معادن، خدمات عام از قبیل نظارت، رنگ آمیزی،محیط  

 های اداری و صنعتي
 26302138 26325044 مهندس رضا مالعلي 

info@pooyandegan.org 

www.pooyandegan.org 

------------------- 

86  

 

بین المللي توسعه و مهندسي -پیدکو
 پارس 

Pars International 

Development & 

Engineering Co. ( Pideco) 

 

انجام خدمات پیمانکاری عمومي صنايع نفت،گاز و 
پتروشیمي،صنعت و معدن و صنايع وابسته،خدمات مديريت  

 مربوط به نفت گاز و پتروشیمي   پیمان،خريد و فروش دانش فني
 42691100 42691000 دکتر مالک الهي

info@pideco.com 

www.pideco.com 

نبش -خیابان سید جمال الدين اسد ابادی  –تهران 
صندوق -طبقه سوم 472شماره -68خیابان 
 1436973661کدپستي: -158751644پستي:

mailto:info@pgpermayon.com
mailto:info@ghdpco.com
http://www.ghdpco.com/
http://www.portav.ir/
http://www.persianradgroup.com/
mailto:radpour@peradco.com
mailto:pender@mftmail.com
mailto:pournam@pournam.com
http://www.pournam.com/
mailto:info@pooyandegan.org
mailto:info@pideco.com
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87  

 Pishgam–فرا صنعت پیشگام 

farasanat Co. 
تعمیرات، بازسازی و نوسازی  کارخانجات، ساخت قطعات و 

تجهیزات کارخانجات ،خريد و فروش کارخانجات تولیدی، واردات  
 . مواد اولیه تولیدات کارخانجات

 مهندس علي ساوه ای 

)دفتر  6279981-0713
 شیراز( 
86084515-

 )اصلي( 021

86085012-021 

info@pfarasanat.com 

www. pfarasanat.com 

شیراز ، بلوار چمران، بعد از استخر انقالب، کوچه  
      33، پالک 18

-نرسیده به نیايش-عج("خ ولي عصر؟)-تهران 
      50پالک-خیابن بهرامي

88  
 پیشرو توسعه انرژی

Energy Development 

Pioneer Co. 

ساخت،نصب،راه اندازی، پروژه های نفت، گاز و پتروشیمي، طراحي،
معدن، تاسیسات زيربنايي راه و ساختمان تونل سازی، مشاوره، 

 پیمانکاری و سرمايه گذاری  
 ساسان توانا مهندس 

88523502 
88544436 

 

88544436 
 

www.edpco.ir   ،تهران، سهروردی شمالي،خیابان شهید قندی
 2.  واحد75پالک 

89  

 
- بارو عمران  مانکاران یپ       

Peymankaran Omran Baroo 

Co . 
 

مديريت، طراحي،مهندسي و اجرای پروژه های  
(اجرای EPCنفت،گاز،پتروشیمي،پااليشگاهي و سازه های دريايي)

خطوط انتقال نفت،گاز و آب ، ساخت و تولید کلیه تجهیزات صنايع  
انواع   نفت،گاز،پتروشیمي،پااليشگاهي ، نیروگاه های صنعتي و

 ايستگاه های تقلیل  و تقويت فشار گاز 

 مهندس علي مولوی 

تلفن 
 34644744026:کرج

تلفن 
 26201360تهران:

فکس  
 34644155026کرج:

فکس تهران: 
26201360 

info@barooco.ir       

www.barooco.ir 

-کوچه شناسا-خیابان سايه -دفتر تهران: جردن 
 7واحد -16پالک-طبقه چهارم

طبقه   -يبهار شرق  ابان ینبش خ-ر گلشه :کرجدفتر 
-گل ارا اداری مجمع – ی بانک کشاورز يفوقان

 4واحد-طبقه دوم

90  
 C پیمان سازه مولوی

 88352946 88333264 پیمان مولوی
MOLAVIEPCF@GMAIL.C

OM 

پ -21نبش کوچه -اتوبان کردستان جنوب-تهران 
 -5ط-2

91  
 panah sanat part c-p-پناه صنعت پارت

 44620467 0944620467-    حسن فالح
info@panahsanat.com 

www.panah sanat . com 

تهران، اشرفي اصفهاني، فرزانه غربي به طرف  
پالک  -همت  غرب، جنب کالنتری  باغ فیض

 . 20واحد  -27

92  
 pishgam-تهران   شيفن اند  شگامان یپ 

fanandish tehran 
  c-mc-epc -p   محمد علی سادات

 موسوی
88459970 88404858 

info@fanandish.com 

www.fanandish.com 

خیابان مطهری،  بعد از تقاطع سهروردی،.  -تهران 
 7کوچه حاتمي.پالک 

93  

 patsa industry- E-P-C-EPCپتسا صنعت

 88040886 88047626 یحامد شجاع ریم

www.patsaind.com   

info@patsaind.com 

جنوب  -خیابان شیراز جنوبي -تهران
پالک -متری زرتشتیان  20-بزرگراه همت

16 

94  
 تابلیه  

Tablieh Const CO. 

دکتر امیر محمد امیر  ساختماني
 ابراهیمي 

23366 
23363333 
22292212 

info@tablieh.com 

www.tablieh.com 
 15تهران، فرمانیه غربي، آبکوه پنجم، پالک 

 1936854154کد پستي: 

95  
 تامکار 

TAMKAR CO 

ساخت، خريد و فروش ماشین االت کارخانجات،مصالح ساختماني،  
 03145836075 03145836071 محمد رضا برکتین لزوم و... قطعات يدکي،صادرات و واردات قطعات مورد 

Iinfo@tamkar.com 

www.tamkar.com 

-46خیابان -منطقه صنعتي دولت آباد-اصفهان 
 شرکت تامکار

96  
و  پروژه های مربوط به تاسیسات مکانیکي و خطوط انتقال اب  Tara Engineeringمهندسي  -تارا

 8-88813436 مهندس ايرج طهراني زاده  شبکه های اب و فاضالب 
88348420 

88823317 
88828070 

tara@taragc.com       
www.taragc.com  

خردمند   ابان خی –زند  خان يکر  ابان خی –تهران 
 صندوق پنجم و سوم طبقه – 43 پالک – يجنوب

 1584843168: پستي

97  
 Nitelپارس تلین مهندسي  تولیدی 

Pars Technology 

Excellence 

  ر یو غ  يهرم  ر یمجاز غ يابيبازار  نهیامور مجاز در زم هیانجام کل
و  يفن ی و نگهدار ر تعمی –نفت، گاز  يمیپتروش  زاتیتجه ی شبکه ا

 .. قطعات و خدمات و. يبانیو پشت يساتیتاس
 مهندس فرشید نوربخش

88604149 
88604148 
88604147 

88604158 
info@nitelpars.com   

www.nitelpars.com   

آفتاب،    ابان یخ ،يخدام ابان ی ونک، خ  دان یتهران،م
: يصندوق پست 23پالک  ،ی نبش کوچه انتظار 

1994983115 

mailto:info@p-farasanat.com
mailto:info@panahsanat.com
http://www.panah/
mailto:info@fanandish.com
http://www.patsaind.com/
mailto:info@tablieh.com
mailto:Iinfo@tamkar.com
mailto:tara@taragc.com
http://www.taragc.com/


 290:تعداد شرکت
 

 10صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

98  
 mahshahr-پوشش لوله ماهشهر   دیتول

pipe protection company 
epc 

 88678277 2-88882681    لي پاشاپورپزشکع
info@mppc.ir 

www.mppc.ir 

 –بین جردن و مدرس  -زير پل میرداماد-تهران 
 398پالک  -طبقه دوم -جنب آزمايشگاه   آلفا

99  
   تبديل انرژی پايا

Tabdil Energy Paya Co. 

 و شبکه های برق  احداث پروژه های نفت و گاز،نیروگاه
 88616373 7-88616374 حمید فتوره چي  مهندس

info@te-paya.com 
te-paya@te-paya.com 

www.te-paya.com 

خیابان دانشور  -خیابان شیراز شمالي -تهران 

کدپستي  -A3واحد-3طبقه  -26پالک  -شرقي
75338-19917 

100  
 ساختماني   -تراکم

Tarakom ConstCo. 
 أسیساتي، آب، مکانیکال، خط لوله آب و گاز مهندسي ، ساختماني ، ت

 مهندس 
 احمدی آزاد  غالمرضا

88883444 
88790142  

88770192 
info@tarakom.com 

www.tarakom.com 

  52پالک ، خیابان ونک،میدان ونک،تهران 
، کد پستي :  108آپارتمان  )ساختمان اداری نوآور(،

1991954649 

101  
 ترانشه پل راه 

Transheh Pol Rah Co  

 

مشاوره طرح و اجرا و ساخت انواع راهها نظیر جاده های اصلي  
فرعي بزرگراهها،راه های ريلي، باند فرودگاهها،تونلها، پلها، راههای  

 زيرزمیني،خطوط انتقال آب،نفت،گاز و پتروشیمي 
 88373850 3الي 88377841 حبیب جاللیان عبدی

info@tpr.ir 
 

www.tpr.ir 

شهرک قدس، بلوار   -آدرس دفتر مرکزی : تهران 
دادمان، خیابان شهید فخار مقدم، نبش گلبرگ 

 1، طبقه اول، واحد 13يکم شرقي، پالک

102  
 ترموون  

Thermovane Co. 

پیمانکاری و مجری پروژه های نفت،گاز و پتروشیمي و تأسیسات 
 محمد احمدی  ندسمه وابنیه پروژه های صنعتي،بیمارستاني و آبرساني 

7-66488605 
66493733 

66409928 
thermovane.co@gmail.co

m 

www.thermovane.com 

ساختمان  ، نبش بزرگمهر ، فلسطین خیابان ،تهران 
کد پستي :  ،  47 واحد ، طبقه پنجم، 141

1416934854 

103  

بازرسي فني و کنترل   -تکین کو
 Techincal -وردگيخ

Inspectional Corrosion 

Control Co.  
 

تا نصب   ديخر  نی از ح يبازرس  نامهیو صدور گواه  يفن يانجام بازرس
 زات یساخت تجه يفن ي، بازرس

 88741040 36الي 88529728 محمد علي جبرئیلي 

http://www.techinco.net / 
info@techinco.net  

پالک   -نور خیابان کوه -خیابان مطهری -تهران 
    11واحد  – 18

104  
 تناوب  

Tanavob GC.Co. 
مديريت پروژه های مهندسي،تامین،تدارکات،اجرايي،راه اندازی در  

 صنايع نفت،گاز و پتروشیمي،نیروگاهي و صنايع معدني 

حاجي ولیزاده    ايوب مهندس
 شبستری

26216600 26216405 
info@tanavob.com 

www.tanavob.com 

ولیعصر، باالتر از جام جم، خیابان  تهران، خیابان  
 44کرانه، پالک 

105  

 زد ي ر يغد يصنعت ی ها نیتورب
 Ghadir Industrial Turbines 

Co 

  ی ها  نیتورب  يجانب ی و مجموعه ها زاتیقطعات،تجه دیتول
نفت و    عيصنا ازیمورد ن  زاتیتجه ر يو سا منسيز SGT600ی گاز
 گاز 

  ی فرهاد احمدمهندس 
 يداران

دفتر تهران:  
88601650  

دفتر تهران:  
88601649 
 دفتر يزد: 
03538333407 

www.gitco.ir    
 info@gitco.ir  

jafari@gitco.ir 

آدرس تهران: میدان ونک،خیابان شهید 
خدامي،خیابان آفتاب،خیابان ونک غربي،نرسیده به  

 101،واحد61کالنتری،پالک
کوه دخمه، جنب جاده   ياراض ه،یصفائ آدرس يزد: 

 کنار گذر

106  
 عه آب و گاز ايران  توس

Iran Gas &Water Dvlp.Co. 
 گاز، پتروشیمي و آب نفت و خطوط انتقال، تاسیسات پیمانکاری 

 علي اکبر اديب مهندس
88801716 
 خط ويژه

88914299 
info@igwdc.com 

WWW. IGWDC.COM 
،  آبان جنوبيزند، خ  بلوار کريمخان ، هران ت

 40شماره
 1598717834کد پستي 

107  
 انرژی پويا توسعه توان 

Towse’eh Tavan Energy 

Pooya Co. 

طراحي، مهندسي، تدارکات، تامین ، نصب و راه اندازی، نگهداری و  
، انرژی، معدن، راه و ساختمان، تونل، آب   نفتتامین مالي طرحها، 

 و فاضالب 

آقايي  مهندس سید موسي 
 لنکراني 

88683626 
88688199 

88680049 
info@pooya-energy.com 
k_mona66@yahoo.com 

www.pooya-energy.com 

،سعادت آباد ، خیابان عالمه جنوبي،خیابان  تهران 
 37واحد  9، طبقه 31حق طلب،پالک 

108  
 Tose -توسعه سیما تک ايرانیان 

Simatec Iranian Co 
نتاژ قطعات،  تامین و واردات و تجهیز قطعات اتوماسیون صنعتي ،مو

 88545644 88545640 محمود پیر حیاتي راه اندازی دستگاه های کنترل صنعتي  
sales@simatec.ir 

www.simatec.ir 

تهران، خیابان قائم مقام فراهاني، کوچه ششم، 
 13، واحد  5، طبقه 18پالک 

mailto:info@mppc.ir
mailto:info@tpr.ir
mailto:thermovane.co@gmail.com
mailto:thermovane.co@gmail.com
mailto:info@pooya-energy.com
mailto:sales@simatec.ir
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109  

            توسعه شبکه های صنعتي ايران 
Iran Industrial Networks 

Development Co. 

 پیمانکار عمومي پروژه های نفت، گاز ، پتروشیمي و نیروگاهي

 دکتر سهیل ديلفانیان
88770138 

 خط (  7)
 

88777112 

info@iindco.com 

www.iind-co.com 

کدپستي:   8، پالک23، خ گاندی ،خ تهران 
36611-15179  

110  
 Pendar– ندارتوسعه فرآيند صنعتي پ 

Industrial Development Co. 

های  plant برای ultilityخطوط انتقال آب . محصول،واحدهای 
 آب دريا -آبگیری -پتروشیمي بويژه واحدهای آب

 
 محمد قاهری بدر 

88022791 
88022775 

)داخلي 88355438
116) 

info@pendar-ind.com 

 

خیابان کارگر شمالي، خیابان شکراهلل -تهران 
 1413673873،طبقه دوم  کد پستي:116پالک

111  

 

 توسعه انرژی مهرآراد 
Mehrarad Energy & 

Development Co . 

 

 در زمینه نفت ، گاز ، پتروشیمي، صنعت و انرژی EPCپیمانکار 

 مهندس حسین شويدی 
22329034 
22329089 

22329077 

info@mehrarad.ir 
www.mehraradco.com 

تهران، بزرگراه رسالت،خیابان شهید کرد،نبش  
 2کوچه بوستان،پالک

112  
 هرمزان  ی شرکت توسعه صنعت  انرز 

hormozan energy industry 

development company 

-MC -E 
      ياصغر صالح

26207219-

26207211-             
26207199 

INFO@HEIDCO.COM 

www.heidco.com 

  ثاريا  ابان یخ-ی طاهر  ابان یخ-قاآفري   بلوار –هران ت
 5پالک  -سوم

 1366833511کد پستي:

113  
 مهندسي    -)متپا(ای آس  انرژی  شرویپ  دیتول

Energy Pioneer Production 

Engineering Company 

در زمینه های نفت،گاز و پتروشیمي،نیروگاه و   EPCپیمانکار 
 بیدرام  مهندس علیرضا مخابرات و راه و ساختمان

22072331 
22353198 
22079751 

22079751 
info@matpa.ir 
 

تهران، سعادت آباد، میدان کتاب، کوچه آسمان  
 7، واحد 19يکم غربي، پالک 

114  

 مهندسي و ساختماني  –تیو انرژی 

Tiv Energy Engineering 

and Construction Co.  

پروژه ها در صنايع نفت،گاز،پتروشیمي،  پیمانکار عمومي
و ساخت مخازن تحت   EPCنیروگاهي،صنعتي و معدني با رويکرد

 فشار و تجهیزات هیدرومکانیکال
 مهندس مجید فتحي 

22905631 
9-22925074 

22925080 

info@sadidjs.com 

www.sadidjs.com 

ماد، خیابان شمس تبريزی  تهران، بلوار میردا
، کد پستي: 8شمالي، خیابان نیک رای، پالک 

 14155-7151، صندوق پستي: 1919913541
 

115  
 ته تیس

TETISSE 

 کارهای اجرايي در زمینه آب، فاضالب، نفت ، گاز و پتروشیمي  
 مهندس 

 علي اکبر گلسرخي 

66705734 
66722943 
66735429 

66756324 
66721200 

te-tisse@te-tisse.ir 
tetisse-co @yahoo.cpm 

www.te-tisse.ir 

تهران، خیابان انقالب، نرسیده به میدان فردوسي، 
،  4، واحد 11خیابان پارس، کوچه جهانگیر، پالک 

 1131966814کدپستي 

116  
 گروه شرکت های   -تهران برکلي 

Tehran Berkeley Group of 

Co. 

 MC ،EPCه، نظارت،مهندسي ، مشاورطالعات م

 88534044 88740702 یزاهد مان یمهندس پ 
oil-gas@tehranberkeley.com 
info@tehranberkeley.com 

www.tehranberkeley.com 

پالک  ،کوچه سوم  ،خ میرعماد ،خ مطهری ،تهران 
، صندوق پستي :   1587934911کدپستي:  4و  2

1881-15875 

117  

 فني و ساختماني    -تهران جنوب
Tehran Jonoob Technical & 

Const Co. 

پروژه های   (EPC)مهندسي، تدارکات و ساخت  -پیمانکار عمومي
 صنايع نفت و گاز و پتروشیمي و ساير صنايع 

 88065489-94 افشار ابراهیمي نادر مهندس
88035495 
88048082 

tj@tehranjonoobco.com 

www.tehranjonoobco.com 

، باالتر از میدان ونک،خیابان شهید خدامي  تهران 
  63)بیژن سابق(، بعد از پل کردستان، شماره 

صندوق پستي     1994849494کد پستي: 
:3385/15815 

118  

 Tehran shineh EPC– نهی تهران ش

 88691390 88694077-8   دی حیدر داو

Tehranshinehco@gmail.com 

tip@tehranshineh.com 

tehranshineh@gmail.com 

 

 
 

خیابان عالمه  -ادخیابان سعادت اب-تهران 
طبقه   –ساختمان اداری طوبي  -طباطبايي جنوبي

 01997836391صندوق پستي 86واحد -چهارم

mailto:info@mehrarad.ir
mailto:info@matpa.ir
mailto:info@sadidjs.com
mailto:te-tisse@te-tisse.ir
mailto:tj@tehranjonoobco.com
http://www.tehranjonoobco.com/
mailto:Tehranshinehco@gmail.com
mailto:tip@tehranshineh.com
mailto:tehranshineh@gmail.com
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119  

 ساختماني  -تیراژ
Tirage Construction Co. 

عملیات سیويل و دسترسي  -تسهیالت و محوطه های سر چاهي
 چاه ها 

 23522510 22216330 مهندس شاهوردی فرنیا 

info@tirage.ir 
www.tirage.ir 

تهران، بزرگراه صدرغرب به شرق،ورودی کامرانیه  
بعد از پل زيرگذر، اولین بريدگي سمت چپ،نبش  

بیمارستان دامپزشکي،خیابان عباسي ، نبش بن  
 2بست پیشرو،پالک

120  
-خطوط انتقال -تهران رامیان 

Tehranramian 

 یشهر  سات یال گاز و تاسانتق  یپروژه ها ی و اجرا  يطراح
 88528270 88528268-69 ایآرش ک

info@tehranramian.com 

www.tehranramian.com 

-يبهشت ابنیخ -آدرس دفتر مرکزی : تهران 
 ول طبقه ا-15پالک-12کوچه -پاکستان   ابان یخ

121  
 جم صنعت کاران

JSK Co 

EPC-C-P 
 محسن آتش زمزم 

88654756 
88656493 
88654764 

88655944 
info@jskco.com 

www.jsko.ir 

 

خ نظام -خ توانیر ) شهید عباسپور( –تهران 
 1طبقه  27پالک   -گنجوی 

122  
 جروند 

Jarvand Co. 
 

 تأسیسات نفت و گاز و خطوط لوله 
 مهندس 

 میرصمد حبیبي پاسدار 
44280185 
44220616 

44231812 
info@jarvand.com 

www.jarvand.com 
خیابان ستارخان،خیابان صحرائي، مجتمع  ،تهران 

-202و  22-201، واحد های Cپارسیان،ورودی 
 153744748کد پستي:  22

123  
 جم جنوب 

Jame Jonoub Co. 
 ، ساختماني ،تاسیساتيمهندسي ، فني 

 88557218-19 1988557218- جواد بهرامي  مهندس
jamejonoub1@yahoo.co.u

k 
www.jamejonoub.com 

ولیعصر(  -فتحي شقاقي، ) مابین اسد آبادی ،يتهران 
 5،طبقه اول،واحد 19پ 

 198، خیابان انوشه، پالک اهواز، زيتون کارمندی 

124  

 جندی شاپور 

Jondishapour Co. 

طراحي،تامین،ساخت نصب،راه اندازی، نگهداری، پیمانکاری، خطوط  
لوله آب، نفت، گاز، تصفیه آب و فاضالب، هرگونه مخازن، 

 استخراج،تبديل مواد خام، ساختمان و ابنیه 
 مهندس خسرو روداني

32251600-071 
32251387-071 
دفتر   26405040
 تهران

32251384-071 
22254198-021 

 )فکس تهران(

contact@jondishapour.co

m 

www.jondishapour.com 

، ساختمان جندی  13شیراز، بلوار ارم، خیابان 
 7143656664شاپور، کدپستي: 

  آدرس تهران:بلوار میرداماد،خیابان نساء،کوچه
 12پارسیا،پالک 

125  

 جنوب تأسیسات  
Jonoob Tasisat Co. 

 مهندسي ، ساختمان ، تأسیساتي

 عبدالرضا شیرالي مهندس
3383269-0613 
3383481-0613 
8-88537756 

3383481-0613 
88526633 

info@jtgroup.co 

www. jtgroup.co 

  ،ساختمان آال ،غربي 6و5بین خ،کیانپارس ،اهواز
  8و 7واحد  ،طبقه دوم 

 -29، پالک4تهران،خیابان بخارست،خیابان مقدس
 3، طبقه6واحد

126  
مهندسي و ساختماني –جهانپارس 

Jahanpars Eng.&Const.Co. 

               

پیمانکار عمومي در اجرای طرح های نفت ، گاز و پتروشیمي و ساير  
 پروژه های زيربنايي 

(general contractor) 

 مهندس نادر عطايي
71-22130867 
27624000 

22140811 
22130860 

 

info@jahanpars.com 

www.jahanpars.com 

سعادت آباد، خیابان عالمه شمالي، خیابان   ،تهران 
 6بیستم غربي، پالک 

127  
 CHAVOSH -چاوش راه بنا

RAH BANA CO 
  ،ی راه ساز  ،ی مربوط  به ساختمانساز  ی ها  تیفعال هیکل جاديا

، سد   ی پل ساز ،يفن هی، ابن  ی که شامل شهرک ساز ساتیتاس
 و ... ی ساز

 مهندس رضا قدوسي 
88570049  
88570050   

88575948 
info@crbco.ir    

www.crbco.ir   

کوچه  هرمزان،  ابانیتهران، شهرک غرب، خ
: يصندوق پست 1واحد  4پالک پنجم،

1466773414 

128  

 Mehran -چاه پیمای مهران 

Engineering & Well 

Services Co. 

فني مهندسي نفت و گاز، انجام کلیه امور مهندسي و  ارائه خدمات 
عملیاتي برای حفاری تکمیل چاه های نفت و گاز در مناطق خشکي  

 و دريايي
 42899000 مهندس بهرام رضايي

42899997-
42899999 

info@mehranservices.com 

 

www.mehranservices.com 

 

خ شیخ بهايي   -رس دفتر مرکزی : تهران آد
  -بن بست مهران  -باالتر از امداد شرقي-شمالي
    1پالک 

129  

 ) سهامي خاص(  – چکادجنوب
Chakad Jonoub 

 پیمانکار 

 کرامت اله علیزاده مهندس
28- 22760720 

3338800- 0611 
 

22760729 
3338866- 0611 

info@chakad.com 
www.chakad.com 

، شماره  3تهران، خیابان پاسداران، گلستان 
 1666738961)جديد( ، کد پستي : 32

،  کد  104اهواز ، کیانپارس ، خ سروش ، شماره 
 6155665163پستي  : 

mailto:info@tirage.ir
mailto:info@tehranramian.com
http://www.tehranramian.com/
mailto:info@jskco.com
http://www.jsko.ir/
mailto:jamejonoub1@yahoo.co.uk
mailto:jamejonoub1@yahoo.co.uk
mailto:contact@jondishapour.com
mailto:contact@jondishapour.com
mailto:info@mehranservices.com
mailto:info@chakad.com
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130  

 بین المللي  -خلخال دشت
Khalkhal dasht 

International Co. 

های پااليشگاهي و تاسیسات سرچاهي ، سلر های نفتي ، سايت  
 خطوط نفتي ، راه سازی ، تونل، راه آهن و پل های خاص  

 
 مهندس فرهاد کرمي

 
88376760-4 

88094544 

info@khdico.com 
nabati@khdico.com 

 

www.khdico.com 

لوار فرحزادی،خیابان سپهر، تهران، شهرک غرب، ب
 62پالک

131  
  ی شرکت ها  ی ها  يندگينما رشينفت و گاز و پذ  نهیدر زم تیفعال DARJ KISH Co-شیدارج ک

  ،ی انجام خدمات مشاوره ا ،ينفت ی سکوها تير يو خدمات مد ينفت
 و....  ييايو در يساتیتاس ی انجام پروژه ها

 ی مهندس محمد هاد
                                    يعاصم

88921668 
88921658 
88904958 

88921658 
 

info@drgoil.com   

www.drgoil.com        

خیابان استاد نجات الهي  شمالي، کوچه  –تهران 
 3، طبقه 21خسرو، پالک 

132  

انجام فعالیت های مطالعاتي و ارائه خدمات فني و مهندسي در  .Danial Petro Co–دانیال پترو 
 کشور داخل و خارج از 

 88744440 43984000 مهندس مهدی کاری 

info@danialpetro.com 

m.peivandi@danialpetro.c

om 

www.danialpetro.com 

خیابان شهید بهشتي،خیابان   -تهران 
، 39صابونچي،کوچه پنجم،پالک

 1533698811کدپستي:

133  
 ي خدمات فن -دتاکا

Detaka Co. 

واردات و صادرات    نیو همچن نیو تام هیو ته يارائه خدمات مهندس
  نیو همچن يو آب ی و گاز ی بخار  يگاه  روی ن ی و کاالها  زاتیتجه

 يداخل  ی از شرکتها يندگيو اخذ نما يمیصنعت نفت و گاز و پتروش
 يو خارج

 ييرخدایعباس ش
22275785 - 021  

 6 يال
22265471-021 

detaka.co@gmail.com  باالتر از تقاطع  -يعتيدکتر شر   ابان یخ-تهران
    15واحد  -3پالک  -يکوچه فلسف  -ردامادیم

134  
 مهندسي  -درريز 

Dor Riz Eng Co. 
 راه اندازی نصب ،تأمین و ساخت، طراحي،مهندسي ، مديريت، 

 احمد معمارزاده مهندس
7 

86092439- 

22032022 
86092165 

info@dorrizco.com  خیابان   ،مقابل پارک ملت ،خ ولیعصر  ،تهران
 19678کدپستي ،12پالک  ،ارمغان غربي 

135  

  Darya Pala– ی پاال انرژ ايدر 

Energy Co. 
 يصنعت ی در ارتباط با پروژه ها يخدمات مهندس هیانجام و ارائه کل

ل نفت و  صنعت نفت و گاز و خطوط انتقا ی به خصوص در رشته ها 
 گاز 

 22272808 22911290 شاهین  شجاع اردالن

info@daryapalaenergy.co

m     
www.daryapalaenergy.co

m 

  یز يشمس تبر  ابان یخ -ردامادیبلوار م-تهران 
   15 پالک – ميکوچه مر  -يجنوب

136  
 مهندسي   -درياپاال

Darya Pala Eng Co. 

های صنايع   مديريت،نظارت،مشاوره، طراحي ، خريد و اجرای پروژه
  (EPC)نفت و گاز و پتروشیمي و نیروگاهي 

 مهندس 
 محمد اسماعیل هندی 

26421410 26421284 
dpeng@daryapala.com 

www.daryapala.com 

خیابان شمس تبريزی   -تهران،بلوار میرداماد
کدپستي:   -15پالک  -کوچه مريم -جنوبي

1549745611 

137  
 مهندسي -دريک انرژی 

Derik Energy Co. 

 EPCي، مشاوره ای، پیمانکاری و ساخت بصورت کلید در دستفن
، واردات و صادرات ماشین آالت و دستگاههای صنعت نفت،  

 پتروشیمي خطوط لوله و ... 
 88734897 88732288 مهندس علیرضا جعفری

info@derikenergy.com 

www.derikenergy.com 

، خیابان دکتر بهشتي خیابان سرافراز، خیابان تهران 
 1587695818، کدپستي:  7، واحد15هفتم، پالک 

138  
 پژوهش و پااليش -رادمان 

Rasearch & Refinement 

Radman Co. 

های صنعتي   مطالعه، ساخت، اجرا،نصب راه اندازی وخريد پروژه 
، تاسیساتي، خطوط انتقال، آبرساني EPCنفت،گاز و پترشیمي ، 

 خازن، صنايع فلزی، ساختماني،راه سازیم
 88623405-9 مهندس مهريار کیوان 

88043115 
88623405-

 203داخلي

info@radmanepc.com 

www.radman-co.com 

تهران، مالصدرا، خیابان شیخ بهايي شمالي، 
، 3، زنگ 14خیابان صائب تبريزی، غربي، پالک 

 قه اول طب

139  
 اهواز   کیراد مکان

RAD MECHANIC CO 
تاسیسات سر چاهي و خطوط لوله جرياني ، تزريق گاز و آب ،  

پااليشگاه نفت و گاز ، مخازن ذخیره نفتي ، خطوط انتقال نفت ، گاز  
 و تلمبه خانه های نفت  

 سعید بهمني راد 
80-88555679 

 
88554616 

info@radmechanic.com 

www.radmechanic.com 

، برج پرشیا  13تهران ، خیابان يوسف آباد ، خیابان 
کد پستي        82، واحد  8، طبقه 

:1433674366 

140  
 راديرا 

RADIRA Co. 

 مهندسي ، ساختمان و نصب 
 محمود جنیدی مهندس

22840111 
22840162 

22841756 
info@radira.com 

www.radira.com 

تهران، خیابان شريعتي، ابتدای خیابان پاسداران،  
 .13، پالک پنجم  سروستان 

mailto:info@khdico.com
mailto:nabati@khdico.com
mailto:info@danialpetro.com
mailto:m.peivandi@danialpetro.com
mailto:m.peivandi@danialpetro.com
mailto:info@derikenergy.com
mailto:info@radmanepc.com
mailto:info@radmechanic.com
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141  

مهندسي،نصب و نگهداری -رامپکو 
 کارخانجات صنايع پتروشیمي

 RAMPCO 

، طراحي، مهندسي، ساخت تجهیزات، EPCانجام پروژه های 
تامین کاالی پروژه ها، نصب و راه اندازی، بهره برداری، تعمیرو  

عملیات نصب تجهیزات سنگین و ارائه خدمات باال دستي  نگهداری، 
 نفت 

 ايرج مسروری  مهندس

88209878 
88209848 
88207860 

 

88193878 

info@rampco-ir.com 

info@rampcogroup.com 

info_rampco@yahoo.com 

www.rampcogroup.com 

pr@ rampcogroup.com 

تهران، خیابان ولیعصر،نرسیده به نیايش،نبش  
صندوق پستي:   -50خیابان بهرامي، پالک 

1968644631 

142  

 -راه اندازی و بهره برداری صنايع نفت
Oil Industrial 

Commissioning & 

Operation Co 

ه های نفت،گاز و  راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری پروژ
 88782615 96623636 منوچهر طاهریمهندس  پتروشیمي و آموزش های تخصصي 

info@oico.ir 
www.oico.ir 

 

تهران، خیابان نلسون ماندال )آفريقا(، باالتر از پل  
 11میرداماد، خیابان قباديان شرقي، پالک 

 1917635113کد پستي: 

143  

 برد انرژی البرز راه
Rahbord Energy Alborz Co. 

ازدياد برداشت از مخازن نفتي، جمع آوری و تزريق دی اکسید کربن  
به مخازن زير زمیني، انرژی های پاک و سوخت های جايگزين و  

 طراحي تاسیسات نفت، گاز ، پتروشیمي و  پااليش 
 مهندس امیر محمد اسالمي 

011-32330272  

01132336942 
ران: تلفن ته  

22866596 

011-3236942  
011-3214730  

22866596 

info@alborzenergy.com 

www.alborzenergy.com 

بابل، خیابان مدرس، باالتر از چهارراه شهرباني،  
 46ساختمان نیما، نیم طبقه اول، پالک 

ي فر،  خیابان شهید بهشتي، خیابان کاووس -تهران 
 3واحد   9برج میترا، طبقه 

144  

 راهبرد انرژی
Rahbord Energy 

EPC-MC-P-E 

 88060810 88605776 مسعود مشتاقیان

INFO@rahbordeng.com 

www.rahbordeng.com 
 

ن اسد آبادی ) يوسف تهران خیابان سید جمال الدي
 19، پالک 53آباد ( خیابان 

 1434954145کدپستي:

145  

 راهبرد توسعه طرحها )پیدسکو( 
Project Development and 

Solution Co. 

طراحي مديريت اجرا و نظارت مشاوره، مهندسي، تامین کاال ، 
ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری طرحهای ساختماني،  

ي، نفت و گاز و پتروشیمي ، انرژی. انجام خدمات يتاسیساتي، زيربنا
 مشاوره مهندسي  طراحي و مهندسي و مديريت طرح 

 مهندس مهدی شکوهي
22763570-5 -

22574122-5 
22554788 

info@pdsco.ir 
www.pdsco.ir 

تهران، اختیاريه جنوبي، نبش خیابان خداجو، شماره 
 19585933کدپستي:    8-7-6احدهای ، و26

146  
 راهبرد سازه  

Rahbordsazeh Co. 

 EPCپیمانکار 
مهندس کوروش رحماني  

 محمد آقا فرد

88344784-
88344896-
88344917 

88344651-
88343889 

info@rahbordsazeh.com 

www.rahbordsazeh.com 

پايین تر از خیابان  -خیابان مفتح شماليتهران، 
  -342پالک  -وی پمپ بنزين(مطهری  ) روبه ر 

 طبقه سوم  -واحد چهارم

147  
 راهبرد های هوشمند

Intelligent solutions inc 

EPC 
 22921850-3 محسن نوری 

22254076 
26412645 

www.isi.ir 

jamshidi@isi.ir 

کوچه  -خیابان نفت شمالي-بلوارمیرداماد-تهران 
. کد پست  9واحد-نجمطبقه پ  -23پالک-دوم

1918963891 

148  
 راني ا ی راهساز

Rahsazi Iran Co. 
 منحصراً مقاطعه کاری راه و ساختمان

 ابراهیم کرگاني 
88952083 
88952052 

88964440 
rahsazi.iran@yahoo.com 

www.rsir.ir 

-کوچه زرکش-خیابان نادری -بلوار کشاورز-تهران 
 1416643711کدپستي: – 17واحد – 5پالک 

149  

 ساختماني و تأسیساتي سازان  و ساختمان ريتونراه

 افسری  ی مهندس مهد
88580420 
88580421 

 

Rhyton.co@yahoo.com 

www.rhytoncorp.com 
info@rhyton.ir 

 

 -یابان احمد قمصیر خ-خیابان شهید بهشتي-تهران 
-واحد سوم شرقي-29کوچه ششم.پالک 

 1514719719کدپستي:

150  

 ابنیه،نفت و گاز، تاسیسات و تجهیزات، آب  Rezhyan Pey Co–  يپ  ان يرژ

 کاوه تباک                                 

26765702  
26765710  
26765591 
26765597  

22095816 

rezhanpey@gmail.com  
info@rezhanpey.com   
rezhanpey@yahoo.com  
 
   www.rezhanpey.com   

سرو و بوستان،  نیب ،يتهران،سعادت آباد، سرو غرب
پالک   ن،يبانک اقتصاد نو ی ساختمان نگار، باال 

 1998999992کدپستي:-75واحد   4طبقه   104

mailto:info@rampcogroup.com
http://www.rampcogroup.com/
mailto:info@oico.ir
mailto:info@alborzenergy.com
mailto:INFO@rahbordeng.com
http://www.rahbordeng.com/
mailto:info@pdsco.ir
http://www.isi.ir/
mailto:Rhyton.co@yahoo.com
http://www.rhytoncorp.com/
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22095383   

151  
 رژين صنعت

Rozhin Sanat Co.Ltd 

ن ، ماشین آالت، ابزار دقیق،  پروژه های نفتي، نیروگاهي، مخاز
انتقال خطوط نفت، گاز،آب و فاضالب، تصفیه خانه آب و پسابهای  

 صنعتي، ژئوفیزيک، استخراج معدن و کانیها 
 مهندس کامران قاسمي

 1الي88877340
 3الي88664401

88206406 
info@rozhin-sanat.com 

www.rozhin-sanat.com 

پالک -21خیابان -تهران، خیابان گاندی جنوبي
 2طبقه -24

152  

  يعمران ی پروژه ها ی امور مربوط به طرح نظارت و اجرا  هیانجام کل Rakindej CO– ندژیرک
                                                            ی اسد اهلل احمدمهندس  و..  يو برق، گازرسان يآب ساتیتاس  لیاز قب ساتیو تاس  يفن هی ابن

22141795   
22141791  
22141792   

22141790   
22141793 

info@rakindej.ir   

www.rakindej.ir   

باالتر از   ،ی تهران ، سعادت آباد، بلوار شهردار 
پالک  ،ينیحس دیپور، کوچه شه نیام  صر یق دان یم

66   

153  

 مهندسي -ف صنعتيشر   ان يره پو
Rahpouyan Sharif Sanat Co . 

  ي،مهندسيلیو تفص  هي،پا يمفهوم يو مشاوره در مهندس يطراح
  ی ها نه یدر زم يشگاهيپاال زاتیتجه نیو اجرا،تام ديخر 

Piping,Instrument,Rotary 
 6الي26219735 مهندس رضا معمار 

26219734 
 

www.sipengineers.com 
info@sipengineers.com 
 

باالتر از تقاطع  عصر،یول  ابان یتهران،خ
کد   10،واحد 96پالک  ،ی دیسع  ابان یش،خياین

 1967943576: يپست

154  
مشاور   نیمهندس-رهاب

Rahab Consulting 

Engineers- 

e-mc-epc 

 سهیل آل رسول دکتر  
88780146-
88781185 

88787341-
88786936 

INFO@RAHABCONSULT.I

R- 
TENDER@RAHABCONCU

LT.IR 

-28پالک -اريبلوار اسفند-عصر یول  ابان یخ-تهران 
 1طبقه

155  

 مهندسي – زانکو خاور
Zanko khavar Eng.Co 

طراحي ، ساخت ، تهیه و تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی  
و گاز و پتروشیمي و تصفیه خانه های آب و فاضالب  تاسیسات نفت 

 و خطوط انتقال آب،برق،نفت و گاز 
 

 88983400 88976842-3 مهندس احمد حسیني 

zanko@zankoco.com 

www.zankoco.com 
،   25تهران ، يوسف آباد ، خیابان دوم ، پالک 

 7طبقه سوم واحد 

156  
 ايران  زالل 

Zolal Iran Co. 
پیمانکار تخصصي طرح و اجرای پروژه های تأسیسات جانبي 

 ( در صنايع نفت، گاز و پتروشیمي Utilityمتمرکز )
 مهندس 

 امیر منصور عطايي 
27190 22844611 

info@zolal-iran.com 

www.zolal-iran.com 

خیابان شريعتي، باالتر از میرداماد، خیابان   ،تهران 
  1948814451کدپستي  42، شماره منظر نژاد

157  
 سهامي خاص –زيراساس 

Zir Asas  
 پیمانکاری  عمومي 

 88824970 88842178-79 فرود فرهمند  مهندس
info@zirasas.com 
www.zirasas.com 
zirasasco@yahoo.com 

  ،نرسیده به طالقاني  ،ايرانشهر شمالي ،تهران 
    1583617433کدپستي :  2و 5طبقه 144شماره 

158  
 ژالکه 

Jalkeh Co. 
 مهندسي و اجرا

 علیرضا فرامرزی مهندس
88403049 

 خط 10در 
88403265 

info@jalkeh.com 

www.jalkeh.com 

،   طبقه دوم ،  38 پالک  ،خ مطهری  ،تهران 
 1566845511کدپستي : 

159  

 satrap jonoub– ساتراپ جنوب

Co. 
انجام خدمات مهندسي و طراحي پايه و تفصیلي، تامین و تدارک 

کاال از منابع داخل و خارج،ساخت و توسعه پروژه واحد های  
ولید،خطوط لوله، تلمبه  نمکزدايي نفت، واحد های بهره برداری و ت

خانه و ايستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال برق، انواع ابنیه صنعتي و  
راه های ارتباطي، واحدهای لخته گیر و تفکیک گر گاز، ايستگاه  
انتقال گاز و میعانات گازی، واحدهای جمع آوری، تقويت فشار و  

 تزريق گاز 

 021- 88042496 021-88044029 فرشاد حیدری

 

info@satrapjonoub.co.ir 

www. satrapjonoub.co.ir 

انتهای   -يسئول شمال شهرک -شيایبزرگراه ن
 1پالک  -يشرق کميکوچه 

mailto:info@rozhin-sanat.com
http://www.sipengineers.com/
mailto:info@sipengineers.com
mailto:INFO@RAHABCONSULT.IR-
mailto:INFO@RAHABCONSULT.IR-
mailto:zanko@zankoco.com
mailto:info@zirasas.com
http://www.zirasas.com/
mailto:info@jalkeh.com
http://www.jalkeh.com/
mailto:info@satrapjonoub.co.ir
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160  

     -ساختار انرژی ژرف
sakhtar energy zharf 

E-P-C-MC-EPC 

 ایمان ارشادی فر
88516569 
88516327 

88518524 

WWW.AES-CO.IR 

INFO@AES-CO.IR 

 -تقاطع سهروردی شمالي  و شهید قندی  –تهران 
 6واحد  -735پالک 

 

161  

 ي میپتروش  عيساختمان و نصب صنا

Petrochemical Industries 

Erection and Construction 

Co 

 

ز قبیل  عرضه و انجام کلیه خدمات الزم برای اجرای طرحها ا
عملیات تدارکاتي نظارت بازرس فني خدمات مديريتي ، خدمات  

 مهندس غالمرضا عادل زاده جنبي
36462065-071 
تلفن دفتر تهران :  

88504277 

88535798-021 
 2250281 - 0713 

info@piecc.net 

www.piecc.net 

 

 – 5/  2 يفرع -5کوچه  -بلوار چمران   -شیراز 
-13645 پستي کد ؛ دلسا ساختمان  -403 پالک

71947 
خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان  تهران: 

 62واحد  6هفتم، ساختمان آژند، طبقه 

162  

 –(نوتاش افرا ساختمان و نصب فراب) 

Farab Construction 

Company.( Notash Afra) 

 نفت، نیرو،پیمانکاری ساختمان و نصب
شاه  يمصطف  دیسمهندس 

                                        يرکن

88734548  
88734757  
88735520 
81293446 

81293439   

mailbox@notashafra.com 

www.notashafra.com 

   -سرافراز ابان یخ-يبهشت دیشه ابان خی –تهران 
   10پالک -کوچه حق پرست

163  
 ساختماني کترا 

Catra Construction Co. 

 
 مهندس حسن عینکچي 

88750183 
88744756 

88759731 
89782860 

Salar.einakchi@gmail.com 

Cotra.cons.co@gmail.com 

تهران، خیابان شهید بهشتي، خیابان  
 4طبقه -11صابونچي،کوچه دوم)ادايي(،پالک

164  

 سارياک 
Sariak Integrity Solutions 

Co. 

ای مخابراتي، ايمني،  طراحي ،ساخت ، تأمین تجهیزات، سیستم ه
 حفاظتي 

 88764455 88733812-3 رافي پايچوک دکتر 

sariak@sariak.com 

www.sariak.com 

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، خ  
    24دوازدهم، شماره

-173، صندوق پستي:  1533914714کدپستي: 
16315 

165  
 ساختماني   -سازانه بتن 

Sazaneh Beton Const Co . 

، صنعتي ، کانالهای آب و زه کشي ، ساختمانهای   ساختماني
 صنعتي، خطوط انتقال آب و گاز  

 

مهندس محمد سعید  
 ذوالفقاری پور 

88407599 88410486 
info@sbcc.ir 
www.sbcc.ir 

تهران، خیابان استاد مطهری، جنب باشگاه بانک  
کدپستي:     3سپه، کوچه رهام شرقي ، پالک 

1567718143 

166  
 مهندسي و ساخت -ن سازه پاد تهرا

Sazehpad Tehran Co. 

طراحي، مهندسي، ساخت و اجرا، ساختماني، ابنیه ، پروژه های  
نفت،گاز ، پتروشیمي، نیرو، معادن، فلزات، سدسازی، راه، راه آهن،  

 بندرسازی، شهرسازی
 احمد میر نژاد جويباری

9-88526498 
4-88526533 

88731462 
info@sazehpad.com  دکتر بهشتي، خیابان جواد سرافراز،    تهران، خیابان

 1586855813، کد پستي:  9کوچه ششم، پالک 

167  

 مهندسین مشاور -سازه پردازی ايران 
Sazeh pardazi iran 

consulting eng.co. 

مشاوره فني و خدمات فني و مهندسي ، شناسايي ، 
مطالعه،طراحي،محاسبات فني استاتیکي، و دينامیکي، مديريت و  

در بخشهای نفت،گاز،آب و محیط زيست   EPCهای  اجرای پروژه
 و... 

 88632190 88635850 مسعود زرين قلم 

info@sazehpardazi.com 

www.sazehpardazi.com 

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان بیستم)ابطحي(، 
صندوق   -1437633641، کد پستي: 6شماره
 14395-1313پستي:

168  
 سازه های آبي  

Sazehaye Abi Co. 

طراحي ، تهیه ، نصب و اجراء تصفیه   خانه های آب و فاضالب ، 
 88090466 88077077-9 ناصر ژياني   مهندس ايستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال 

info@sazehabi.com 

www.sazehabi.com 

تهران ،شهرک قدس )غرب(، خیابان فالمک  
، کد پستي :    2، پالک  23بان شمالي ، نبش خیا

1467813981 

169  
 Azaran-آذران  يصنعت ی سازها

industrial structures co 
epc 

 یرآبادیحسین اکبری ت
88611645 
85531 

88611661 
baigi@azaranind.com 

www.azaranind.com 

 . 59پالک  -خیابان خدامي -میدان ونک

http://www.aes-co.ir/
mailto:Salar.einakchi@gmail.com
mailto:info@sazehpardazi.com
mailto:baigi@azaranind.com
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170  

 سايبر صنعت 
Cyber Industry Co. 

در صنايع نفت و گاز، آب و    EPC,PCاجرای پروژه های  
و  DCS,ESD,F&Eسیستم های کنترل -فاضالب و فوالد

PLC  -  ديسپاچینگ و تله متری- PMS  وPDCS- -  تامین
تجهیزات تخصصي نفت و گاز شامل لوله و اتصاالت ،شیرآالت و  

 ابزار دقیق طراحي 

 88604499 88606201-9 رخ طايفي مهندس ف

info@cyberind.com 

www.cyberind.com 

تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالي، 
 10خیابان صائب تبريزی، شماره 

171  
 ساينا ايده ايرانیان

Sayna Iranian Idea Co. 

مشاوره فني و مهندسي ساخت، خدمات تهیه،نصب و اجرا و راه  
اندازی و خدمات مديريتي فني و پیماني طرح ها و پروژه های  

 صنايع نفت،گاز و پتروشیمي 
 88507703 88507702 مهندس حسین لیالي 

info@siicoltd.com  

www.siicoltd.com 

ران،خیابان سهروردی شمالي ،خیابان شهید  ته
 1554744555کد پستي:  7،واحد 124قندی،پالک

172  
 سپهر رزموند 

Sepehr Rosemond Eng Co. 

خدمات مهندسي،طراحي،هیدرو کربوری در خشکي و 
 فراساحل،خطوط لوله،حفاری، تزريق گاز، پااليشگاهي

 88375044 88375043 مهندس قاسم گل نژاد 
info@sereco.ir 
www.sereco.ir 

، بلوار ايوانک، خیابان فالمک 4شهرک قدس، فاز 
 4، طبقه 1شمالي، نبش خیابان درخشان، پالک 

173  
 ساختماني –ست 

Set Construction Co . 

پیمانکار پروژه های نفت، گاز، پتروشیمي، صنعت و معدن، 
 ساختمان، راه و ترابری و آب  

 علي ابوالحلم مهندس 
3-88685702 
87188 

88687916 
info@set-co.ir 
www.set-co.ir 

تهران، سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبي،  
 25غربي )حق طلب(، پالک  26خیابان 

174  

 مهندسان مشاور   -ستیران 
Scetiran Consulting Eng 

CO. 

 د و اجرای پروژه های نفت و گاز  مهندسي، طراحي، خري

 
عبدالکريم خواجه   دکتر 

 موگهي
88050150 88050151 

info@scetiran.com 

www.scetiran.com 

شیخ  بهايي شمالي،  ونک،خیابان مالصدرا،،تهران 
 27کوچه عرفي شیرازی پ  

175  
 سروش انرژی پارسیان

Soroush Energy Parsian Co. 

دستي و پايین دستي، تامین   ساخت پااليشگاه، حوزه های باال
 تجهیزات و کاال 

 مهندس کامبیز مهربان
88538150 
88538151 

88539232 
coeo@sepcompany.ir 

www.sepcompany.ir  

 215تهران، خیابان مطهری، پالک 

176  

 Soroush– ايپو  ی سروش انرژ

Energy Pooya Co . 
نفت و گاز، انجام مطالعات  ی و مشاوره پروژه ها و طرح ها  تير يمد

  88611207-8  688611201-                                                                            ييبابا رضایعل نفت گاز   ی پروژه ها و طرح ها يهیو توج ي،فن ی اقتصاد 

info@sepmc.ir  

www.sepmc.ir 

  ابان خی – ی اسد آباد ابان یخ -آباد  وسفي-تهران 
   21پالک  55

177  

 سروش صنعت پارس 
Soroush Pars Industry Co. 

پیمانکاری،اجرا، پروژه های ساختماني بتني، فلزی، نیروگاههای برق  
 22133049 22133046-8 يکتامهندس سروش سهیلي  آبي، حرارتي،تونل سازی، خطوط انتقال، ايستگاههای پمپاژ و...

info@spic-co.ir 

Sohaily.s@spic-co.ir 
www.spic-co.com 

،  22تهران، سعادت آباد، خیابان دوازدهم، پالک 
 2واحد

178  

 ساختماني و تأسیساتي  -سکاف
Sekaf Technical & Const 

Co. 

أسیساتي، خطوط آبرساني گازرساني، فني، ساختماني، راهسازی، ت
اجرای سیويل ، ابزار دقیق ،  EPCتصفیه ، پروژه  صنعتي ، 

 ايستگاه های تقويت فشار گاز 
 

 مهندس کامبیز صالحي 
 
 

43909 88066693 

info@sekafco.com 

www. sekafco.com 

تقاطع شیخ بهايي، شیخ بهايي -تهران، مالصدرا
-ان سکافساختم 3پالک  -کوچه سلمان -شمالي

 1991716881کدپستي : 

179  

 سماسد
SAMASAD Co . 

آب و  يلوله کش  ی راهساز يساتیتاس يساختمان ی کارها هیانجام کل
 و...  يو انجام امور مجاز بازرگان  ی فاضالب و گاز خانه و آپارتماساز

                                            ی گندمکار يکامران طهماسب
 يال 66061425-021

6 
66009851 

info@samasad.com 

www.samasad.com              
 جنب -شادمهر  تقاطع – ی آزاد  ابان یخ-تهران 
 -ساختمان شادمهر  -399پالک  -کشاورزی  بانک
: پستي صندوق -17 واحد – 3طبقه 

1456614861  

180  
اطالعات و   ی فن آور -شهيسنا اند

 يخدمات صنعت
 -کاال ساخت و نصب  ديخر  -مهندسي -   – EPC ی پروژه ها 

  ستمینرم افزارها و س ی ساز  ادهیو پ  يطراح -راتیو تعم ی نگهدار
 ي صنعت ون یاتوماس ی ها

 یمسرور وان یکدکتر 
88670280 
88658358 
88657864 

88192293 
info@sana-ir.com 
www.sana-ir.com 

پالک -يبابک بهرام  ابان یخ-قاي بلوار آفر  -تهران 
:  پستي صندوق/  4 واحد –طبقه دوم  50

1968936133 

mailto:info@cyberind.com
http://www.cyberind.com/
mailto:Layali_56@yahoo.com
mailto:info@sereco.ir
mailto:info@set-co.ir
mailto:coeo@sepcompany.ir
http://www.sepcompany.ir/
mailto:Sohaily.s@spic-co.ir
mailto:info@samasad.com
mailto:info@sana-ir.com
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181  
  مهندسین مشاور –سنجش امکان طرح 

SAT Consulting Engineers 

Co 

  ،ی اقتصاد ،ي،اجتماعي،صنعتيفن ی انجام و عرضه خدمات مشاوره ا
 88427006 88427006                                        ان ی رزاخانیادموند م و..  يو خدمات ی دیتول ی از واحدها   ی و بهره بردار تير يمد

info@sat-iran.com   

www.sat-iran.com 

 -ی کوچه تقو -يشمال ی سهرورد  ابان خی –تهران 
: يصندوق پست -8واحد  -5طبقه  -22پالک 

1568614557 

182  

 Sahand Sazeh –سهند سازه البرز

Alborz Co 
و پروژه   يآب ی سازه ها-ی و راه ساز يساختمان ی کارها هیکل یاجرا
 و....  يو ابرسان يگازرسان ی ها

 مهندس مجید محمد زاده

04137256961 
 شماره تهران
88618441 
88612729 

04137256963 
 فاکس تهران 
88056488 

  contact@sahandsazeh.com   

sahandsazehmar@yahoo.com    

www.sahandsazeh.com  
   

sahandsazehteh@yahoo.com     

خیابان   –شهرستان مراغه -يشرق  جان ياستان آذربا
 -138پالک   -ده متری بديع-خواجه نصیر شمالي

 5513744966کدپستي:
باالتر از  -خیابان شیخ بهايي شمالي –دفتر تهران:
طبقه     -1پالک -دوازده متری دوم -میدان سئول

 . 1995873791سوم. کدپستي : 

183  
 مهندسي   -گستر سپند سیال

Sayal Gostar Sepand  

Eng.Co 

خطوط انتقال و تغذيه نفت و گاز،تأسیسات سرچاهي، ساخت و 
 نصب، ايستگاههای تقويت و تقلیل فشار، راه اندازی، طراحي

 مهندس 
 مهدی فالحي سیچاني 

36246698-031 
36277285-031 

36267959-031 
info@sayal-gs.com 

www.sayal-gs.com 

  11فهان، چهارباغ باال، کوی فرشادی، کوچه اص
 8173758381، کد پستي :  22محرم، پالک 

184  
 SAFE–( يو مهندس يبنا )فن فیس

BANA  Co 
  ی ها نهی، مشاوره و اجرا در زم يامور طراح هیانجام کل
 ي و فن ي،صنعتي،خدماتيساتیه،تاسی ،ابنی راهساز

 مهندس محمد واليتي 
 

2-22816460   
22816459 

info@safebana.com      

www.safebana.com 

بن    ه،نبشی چهارراه فرمان ،يتهران،پاسداران شمال
   6، واحد 2، طبقه 519بست ترنج، پالک 

185  
 Civil Sazeh– کهيسازه ار ليویس

Arike Co 
با موضوع   يعمران  ی پروژه ها  هیاجرا کل ،يفن ،نظارتيمشاوره،طراح

دار و مخازن اب و   هيپا ييانتقال هوا ی ها  ستمیو س يلير ی راه ها
 تلمبه خانه ها و...

 22133049 8 يال22133046 نصب                                                             يآرش سامان
info@civilsazeh-co.com   

www.civilsazeh.ir   

اکبر،  يعل ابان یکاج، خ دان یتهران، سعادت آباد، م
 2، واحد 22پالک 

186  
 آيندشانول فر

Shanul Farayand 

Consulting  Engineers Co. 

مهندسي، مشاوره،ساخت و نظارت،راه اندازی،خريدو تامین 
تجهیزات، اجرا،نصب درصنايع نفت،آب و فاضالب،سازه، ابنیه، برق  

 و مکانیک،انرژی،مخابرات،معدن،زمین شناسي،راه و جاده سازی
 88091223 88581200 مهندس محمد مخدراتي 

info@shanul.com 

www.shanul.com 

تهران، شهرک غرب، بلوار دريا، خ گلها، خ توحید  
 1469983854کد پستي :   -   31، پالک5

187  
 صنعت آپادانا   ز يشبد 

 Shabdiz Sanat Apadana Co 
  اجرای -فشار تحت مخازن  ساخت –ساخت مخازن نفت،گاز و آب 

 نفت،گاز و آب و......  ی اه يلوله کش
 88673809 88673809                                    ی مختار نیاممهندس 

info@shabdizsanat.ir            

www.shabdizsanat.ir 

طبقه  -26ساختمان -آرش غربي-جردن  -تهران 
 18واحد-سوم

188  
 مهندسي -شفاب

Shafab Engineering Co. 

الب و پروژه های نفت و گاز و  تصفیه خانه های آب و فاض
 پتروشیمي

 88665176   88665171 محمد رضا بیقيمهندس 
info@shafab.com 

www.shafab.com 

هران، خیابان نلسون ماندال )آفريقا(،جنب پمپ  
 20بنزين، کوچه نور پالک 

189  
 شیمبار  

Shimbar Co. 
 ای نفت، گاز ، پتروشیمي و آبپروژه ه EPCپیمانکار

 88795757 88796761 فرامرز شیني  مهندس
info@shimbar.com 

www.shimbar.com 

 21پالک،   35خ ، خ وزراء،تهران 
 1561815311کدپستي:  

190  
 صائین 

Saeen Co. 
 ساختماني ، صنعتي 

 88521079 88545226 مهندس علي شريعت 
saeencorporation@gmail.co

m 

ا،خیابان عشقیار،خیابان  خیابان آپادان
 3،واحد22،پالک14

191  
 Safanicuسپاهان  کویصفا ن 

Sepahan Co 
در   ی دیو تول ييمشاوره اجرا ی خدمات تجار هیانجام خدمات و کل

 کشور  عيصنا ر ي صنعت برق و سا نهیزم
 88798582 88879597                                        ييایکه وان یک

info@safanicu.com 

  www.safanicu.com 

 ابانیونک ،خ دان می –آدرس دفتر مرکزی : تهران 
 ، طبقه همکف42مالصدرا، شماره 

192  
 مهندسي و مديريت  -صف رزموند

Saff Rose Mond Co. 

کلیه خدمات مهندسي و طراحي باالدستي و پايین دستي در خشکي 
 88375036 88375035 کسائیانمهندس محمد   و فراساحل 

info@saff-rosemond.com 

www.saff-rosemond.com 

، خیابان فالمک 4تهران، شهرک غرب، فاز 
شمالي، نبش کوچه درخشان، ساختمان آريو، طبقه 

 سوم 

193  
 صنايع انرژی بر دوران

Doran Energy Industries 

Co. 

ائه خدمات مهندسي و مشاوره ای در زمینه صنايع نفت و گاز و  ار
 مهندس امین محله  پتروشیمي و غیره و صنايع وابسته به آن

8-22874296 
22888258 

22888265 
info@doranenergy.com 

www.doranenergy.com 

تهران، خیابان شريعتي، خیابان داود گلنبي، میدان  
احمدی روشن )کتابي سابق( ، ساختمان شماره  

 11، واحد  2يک، طبقه 

mailto:info@shanul.com
mailto:info@shafab.com
mailto:info@safanicu.com
mailto:info@saff-rosemond.com
mailto:info@doranenergy.com
http://www.doranenergy.com/
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194  
 صنايع فرا ساحل 

SAFF Offshore Industries 

Co. 

اجرای پروژه های فراساحلي و خشکي در زمینه نفت و گاز به  
 88375014 88375025-7 حسیني مهندس فرشید سید  صورت پیمان طرح و ساخت 

office@saffgroup.com 

www.saffgroup.com 

، فالمک شمالي، نبش 4تهران، شهرک قدس،فاز

  3طبقه  Aخیابان درخشان،ساختمان آريو، ورودی  
   1467863431کد پستي:  2واحد 

195  
 صنايع نفت انرژی قشم

Oil & Energy Industries 

Development Co. 

اکتشاف و استخراج -خطوط انتقال نفت و گاز-تاسیسات باال دستي
 مهندس محمدرضا ايماني  معادن هیدرو کربوری و ...

22028716 
22028725 

22020773 
oeid@oeid.com 

www.oeid.com 

  20تهران ،خیابان آفريقا،بلوار صبا،پالک

196  

 صنعت خط و پااليش  
Sanat-e-khat-o-palayesh 

Co. 

 (EPC)مجری پروژه های نفت و گاز 

 مهندس 
 هوشنگ دستگیری

88714551 
88714552 
88100346 
88100347 

88719421 

info@skpalayesh.com 

www.skpalayesh.com 

، خیابان سید جمال الدين اسد آبادی   تهران، خیابان 
 ، طبقه اول 8پالک ، 12

 1431795391کد پستي:

197  

 صنعت سازه ثمین 
Sanat Sazeh Samin Co. 

طراحي،اجرا و مهندسي پروژه های صنعتي و ساختماني،نقشه  
 مهندس حمید شهرياری  کشي،تاسیسات،انبوه سازی،راهسازی،ساختمان

22602550 
22647580 

26602553 

samin@behta.ir 
 

www.behta.ir 

ولت( ، جنب موزه ، خیابان شهید کالهدوز )دتهران 
 2پالک -بن بست صدرا-شهید مطهری 
  19339633451صندوق پستي:

198  

-ران يا تير يمشاور صنعت و مد نیمهندس
sanat va modiriat iran 

e 

 محسن فراکش

88842271 
88842267 
88833126 
88322965  
88322652 . 

88308660 

info@ smi.co.ir 

www.smi.co.ir 

  -2طبقه -114ک پال -خیابان قائم مقام -تهران 
 11واحد 

199  

ساحل   ر یمشاور تدب نیمهندس
 tadbir  sahel pars_پارس

mc  -e 

 یمهرداد حلج
44041165 
440511244 
44049288 

44041068 

www.tadbirsahel.com 

info@ tadbirsahel.com 

، بعد از خیابان  هران، میدان صادقیه، بلوار فردوست
،  طبقه  بشارا، مجتمع 239گلستان شمالي، پالک 

 2bواحد  –دوم 

200  

– شان يطرح اند

TARHANDISHAN 

CONSULTING 

ENGINEERS 

خدمات و مطالعات    لیاز قب  ی و مشاوره ا يانجام و عرضه خدمات فن
 رضا عباسیان و اجرا  ي، نظارت بر طراح يمراحل مهندس هیدر کل

88309203-
88824370    

88826250 

tarhandishan@taceco.com 

www.taceco.com        

 32پالک  -يمان ابان ی خ -ر یهفت ت دان یم-تهران 
    1573936311: يصندوق پست

201  

 طرح نوانديشان  
Tarh-e-Nowandishan Co. 

 مهندسي ، طراحي ، نظارت، مديريت پروژه

 مهندس علي پاک نژاد 
88334010 
 )سي خط( 

88334015 

info@tna-co.com 
www.tna.ir 
 

، بزرگراه کردستان جنوب،  پايین تر از تقاطع تهران 
متری اول، خ  20(، 27حکیم، خروجي اول )خیابان 

 24، پالک 26
، صندوق پستي:   1437715111کد پستي : 

1183-14395 

202  

 مهندسین مشاور -طرح و مديريت اجرا
Tarh va modiriat-e-ejra 

 EPC -مشاوره
مهندس                

 غالمرضا رحیمي 
88613560 88035495 

info@dcmcengineering.com 

info@dcmc.ir 

www.dcmcengineering.com 

تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامي، پالک 
   1994849494کدپستي:  ، 63

203  
 طرقه انرژی

Torghe Energy Co. 
و مديريت پروژه های صنعتي در  مشاوره،طراحي،نظارت و اجرا  

 صنايع نفت،گاز و پتروشیمي،برق،آب،فاضالب 
 88746396 88736084 مهندس محمود محمدی 

www.torghe.com 

info@torghe.com 

تهران،خیابان شهید بهشتي،خیابان کاووسي  
 301،واحد 19فر،کوچه آريا وطني،پالک 

، بعد از چهار راه   ی مطهر  دیشه  ابان یتهران ، خ info @tpq.ir 88411541 88433836 ي محسن مقدس زاده کرمانپروژه های راه سازی، ساختماني، معدني، خطوط انتقال   اجرای کلیه پارس قائم   عهیطل  204

mailto:office@saffgroup.com
mailto:shahryari@behta.ir
mailto:tarhandishan@taceco.com
http://www.tna.ir/
mailto:shahryari@behta.ir
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Talieh Pars Qaem Co ،ی آماده ساز نفت و گاز و آب ، سد سازی و احداث کانال های آبي  
نفت   عيمربوط به صنا ييبنا  ر يز ساتیو تاس ليویس اتی، عمل تيسا

  هی ، تصف  روگاهیجاده ، فرودگاه ، بنادر ، ن  لیاز قب يمی، گاز و پتروش
 ره یو نظارت آن و غ ی شهر ساز آب و فاضالب ،  ی خانه ها 

88452734 88452734 www.tpq.ir  8و 7، واحد  4، طبقه  59، پالک  ی سهرورد        

205  
 عطارديان  

Otaredian Co. 

 اسکلت و فونداسیون -ساختمان  -راه سازی 
 مهندس مهدی پاسیار 

88309996 
5-88834162 

88829318 
info@otaredianco.ir 
www.otaredianco.ir 

کوچه  ،خیابان سلیمان خاطر  ،شهید مطهری  ،تهران 
 1575916416، کدپستي: 8پالک  ،درفش

206  
 عمراب

Omrab Engineering co. 

 پروژه های نفت، گاز، پتروشیمي، آب و فاضالب (EPC)پیمانکار
 22222874 29780 مهندس فرزين مهديار 

info@omrab.com 

www.omrab.com 

تهران، بلوار میرداماد، نبش کجور، شماره يک،  
 1918973116کدپستي:

207  
 آذرستانعمران 

 Omran  
Azarestan Co 

  ،ی محوطه ساز ،ی سد ساز  ،ی راه و ساختمان، پل ساز اتیعمل
 88529345 8796 زورچنگ                                                            نيآرمهندس  و.......  يو کانال کش يلوله کش ،ی خاکبردار 

info@azarestan.com  
   www.omran.azarestan.com     

کوچه   -کوه نور ابان یخ -ی مطهر ابان یخ -تهران 
 1587677311: پستي  کد  -5 پالک –ششم 

208  
 عمران سازان  

OMRANSAZAN Co. 

 خطوط انتقال و تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمي 
 88444797 88444794 فردين پناهنده مهندس

www.omransazan.com 

info@omransazan.com 

 12خیابان ترکمنستان، پالک  ،تهران 
 1566964511کدپستي: 

209  
 omran sazan-عمران سازان مهاب

mahab 
EPC-BOO-BOT-EPCF  منصور  مهندس

   شریعتی 
44460322 44476788 

INFO@OSMAHAB.COM 

WWW. OSMAHAB.COM 

بلوار عدل -میرزا باباييبلوار -پونک-تهران 
 61پالک -کوچه حیدری مقدم شرقي -جنوبي

210  
 ا یمیفاتح صنعت ک

 Fateh Sanat Kimia Co . 
  

 ي صنعت ساتیتاس  ی نصب و راه انداز
 مهدی قطبي 

37742141-071 
91001370-071 

88609321 
sales@fatehsanat.com   

m.asakri@fatehsanat.com     

www.fatehsanat.com     

-يخدام ابان یخ ی انتها  -ونک دان یم -ن تهرا
 -32پالک   -نبش ماهتاب  -آفتاب  ابان یخ

 ساختمان فاتح   

211  

مشاور فن  نیمهندس -ساخت ر يفام ز
 ي اطالعات مکان  ی آور

Faam Zir Sakht Consulting 

 Co 

، مديريت   SDIمهندس مشاور در زمینه های فن آوری اطالعات، 
، محیط زيست،   HSEنظارت و مشاوره ژئوماتیک، مخابرات، 

شیالت، منابع طبیعي، گردشگری، شهرسازی، منابع آب، مطالعات  
 جغرافیايي، کشاورزی و دامپروری، ايمني و پدافند غیر عامل

 میثم طوسي                                       
26216710- 021  

  11الي 
      8 الي 26216607 

26216607-021 

faam.info@gmail.com 

www.faamzirsakht.com 

کوچه  -باالتر از جام جم  -خیابان ولیعصر  -تهران 
صندوق پستي:  -13واحد  76پالک  -خرسند

1966846641      

212  

 فرابرد 
Farabard Co. 

واحدهای صنعتي شیمیائي جهت ساخت فن کولر هوائي و برج  
امین قطعات کولرهای هوائي و  خنک کننده، نیروگاههای بادی ت

برجهای خنک کننده و تجهیزات صنعتي و ماشین آالت خطوط  
 تولید

  مهندس برديا فرهود
36713286071 

07136713288 
88778620 

07136713090 
88883464 

 

ctmarketing@farabard.ir 
www.farabard.ir 

جاده  -م، جنب پمپ بنزينشیراز، گوي
 سرچشمه،کارخانه ماشین سازی فرابرد،  

 71941-88صندوق پستي: 
دفتر تهران: خ ولیعصر، توانیر، خ نظامي گنجوی،  

 ، خانم پناهي  1، واحد 22روبروی تره بار، پالک 

213  

 بین المللي  -فراز توسعه انرژی 
 

Faraz Energy Development 

International Co. 

ي صنايع انرژی،نفت،گاز،پتروشیمي خطوط انتقال نفت  پیمانکار عموم
و گاز به روش طراحي،تامین کاال،نصب و راه  

 ( C,PC,EPC,EPCCاندازی)
 

 پور  ی ار يد نيفرد
22913110 
22913111 
22913112 

22913109 

info@fedico.org 

 

www.fedico.org 

 

تهران ـ خیابان میرداماد ـ خیابان شهید حصاری  
طبقه -2)رازان جنوبي( ـ خیابان سیزدهم ـ پالک 

   1548666631صندوق پستي: - پنجم

214  
–مهندسي -نی فراساحل پرش

PERSIAN OFFSHORE Co . 
 ييايدر يو مهندس يصنعت يغواص ی هاتیفعال

                                           ی ملک احمد لیسه
88447341 
88445749 

88456304 
www.persianoffshore.com 

 info@ persianoffshore.com 

  شه،ياند  ابان یخ ،يبهشت دیشه  ابان یخ-تهران 
  18، واحد 13نهم، پالک  شهياند  ابان یخ

215  

 طراحي مهندسي   -فرانگر صنعت 
Faranegar Industrial Design 

& Eng Co. (FIDEC) 

 ه،نظارت عالیه، کارگاهي و مديريت پروژهمشاور
طراحي، تامین کاال، نصب و راه اندازی پروژه های برق، مکانیک،  

 ابزار دقیق و انرژی

 مهندس 
 مهاجری احمد نصری 

88725565 
88718520 
88718521 

88718519 

a_nasri@neda.net 
www.fidec.ir 
f.mohammadiam@fidecsoluti

on 

تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه عرفان،  
 13پالک 

mailto:info@otaredianco.ir
mailto:info@omrab.com
http://www.omransazan.com/
mailto:INFO@OSMAHAB.COM
mailto:faam.info@gmail.com
mailto:ctmarketing@farabard.ir
mailto:info@fedico.org
http://www.fedico.org/
mailto:a-nasri@neda.net
http://www.fidec.ir/
http://www.fidec.ir/
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88725524 

216  
 مهندسي ساختماني –فرياب جنوب

   Faryab Jonoub Const 

Eng.Co        

 تأسیسات        -راه، آب، ساختمان، ژئوتکنیک
 مهندس 

 قدک زاده احمد علي

22906062 
26403157 
26401855 

22906782 
26403160 

faryab@icca-ir.com  خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه   ،تهران
، ساختمان عقیق،  16خیابان دوم، پالک  -نظری، 
 E، واحد3طبقه 

217  

-رازیش  ی روی ن سيفرد
fardisnirooshiraz 

epc 

 071 متانت يمجتب

36491237 
07136490618 

www.farsisniroo.com 

fardis 

niroo_sh@yahoo.com 

شیراز.بلوار ستارخان.حدفاصله  -فارس
  4.مجتمع بن کتو.طبقه 16و  14کوچه  
 . 10واحد 

218  
– شيآبسان پاال يو مهندس يفن

ABSUN PALAYESH CO 
ها   ستمیانواع س ی و اجرا  ی انداز ،ساخت،نصب،راهي،طراحيمال نیتام

مربوطه،ساخت   زاتیخانه آب و فاضالب و تجه هیتصف  ی ژه هاو پرو
 پمپاژ و...  ی ها ستگاهيا

 عباس محسني 
22810002 

22817113 
   

26453912 
 info@absun.ir    

www.absun.ir    

  ابان یخ -ای تاليبعد از باغ سفارت ا-هیفرمان -تهران 
ساختمان آبسان   -20پالک -يشمال يباجيد

 1951975413: يکد پست -شيپاال

219  
   ابیم داریف

Fidar Miab Co 
  يو مشاوره  و نظارت فن يطراح نهیها در زم تیفعال هیانجام کل

 و....  يساتی تاس ی پروژه ها  هیکل ی و اجرا   ی نصب و راه انداز
بهزاد چهارده  مهندس 

                                      کيچر 
 88056945 

info@fidarmiab.com       

www.fidarmiab.com   
 يي بها خیش -مالصدرا ابان ی خ -ونک  دان یتهران، م

  –  10 واحد 41 پالک – يمعصوم ی کو -يشمال
        1991733739: پستي صندوق 2 طبقه

220  

 مهندسي و نصب – پارس رمکویف
Firmco Engineering & 

Installation 

انجام خدمات مهندسي پايه و تفصیلي ، طراحي . نظارت . اجرا و  
ی صنعتي در زمینه صنعت ، اخذ تسهیالت مالي از نصب واحدها

 بانک ها و موسسات اعتباری داخل و خارج 
مهندس محمد کاظم بهمني  

 کازروني

07136262633 
07136269103 

  07136278018 
شماره دفتر تهران:  

88837038     

07136286792 
 
 

فکس تهران: 
88305957 

 

info@firm-co.com 

www.firm-co.com 

ادرس دفتر مرکزی:شیراز ، خیابان قصر دشت ،  
 432پالک -67چهار راه زرگری ، نبش کوچه 

 7183994656کد پستي : 
ساختمان  -ادرس  تهران: خیابان کريمخان زند

 طبقه دهم 46شماره 

221  
 فالت پارس

Falatpars Const Co. 

وشیمي، آب، صنعت و  )نفت، گاز و پتر  EPCمجری پروژه های 
 43621152 43621199 مهندس سعید امیدی  معدن، ساختمان(

info@falatepars.com 

www.falatepars.com 

تهران، بزرگراه همت،ونک پارک،خیابان شیراز  
جنوبي،خیابان آقا علیخاني،خیابان گلستان، نبش  

 1436935791دپستي: ک 2متری سوم،پالک  12

222  

 فالت ساز 
Falat Saz Co. 

 
 ساختماني ، تأسیساتي

 88746579 88764595 قوام بشاش مهندس

Info@Falatsaz.com 

www.Falatsaz.com 

وچه ،ک خ سهروردی شمالي، خ دکتر بهشتي،تهران 
 1551818551، کدپستي:15پالک ،  افشار جوان 

223  
 فن آوران انرژی ايرانیان

Fanavaran Energy Of Iran 

Co. 

خطوط انتقال نفت گاز و پتروشیمي، پروژه های آبرساني،  
 مهندس بهنام عسگر پور ايستگاههای تقويت فشار و تقلیل فشار گاز و نفت 

88344371 
88344372 

88317577 
www.fanavaranenergy.co

m 

info@fanavaranenergy.com 

ران، خیابان مطهری، خیابان مفتح جنوبي، کوچه ته
 طبقه سوم  12مرزبان نامه، پالک 

224  

 Delta -فن آوری فراساحلي دلتا

 Offshore Technology Co. 
انجام کلیه فعالیت های مهندسي خريد ساخت نصب و راه اندازی  

تعمیر و نگهداری تاسیسات فراساحلي شامل انواع سکوهای نفتي و  
ي ثابت و متحرک،لوله گذاری در دريا و کابل کشي  سازه ای درياي

 در دريا 

 021- 88245835 021-88245837 محمد بنايي بابازاده 

info@deltaoffshoregroup.

com 

www.deltaoffshoregroup.co

m 

) شهید 24گیشا( ، نبش خیابان (کوی نصر -تهران 
، طبقه پنجم، کد 183صودی(پالک مرتضي مق 

   1448813169پستي: 

225  
خطوط انتقال و مخازن پااليشگاه های نفت، گاز  شبکه های نفت و   ک ی مارون مکان يو ساختمان يفن

مطالعات امکان سنجي، فني و اقتصادی، بهینه سازی، طرح  -گاز
 ايستگاه کمپرسور -مقدماتي و تفضیلي تاسیسات تلمبله خانه ها

 88554876     02188704430-2 مقدم  ی علو ی مهد دیس
info@marounmechanic.com 
www.marounmechanic.com  

 يبه پارک ساع دهینرس   عصر یول  ابان یخ-تهران 
 402واحد 4طبقه يساع  نيجنب پمپ بنز 

 1433894585وق پستي: صند

http://www.farsisniroo.com/
mailto:info@firm-co.com
mailto:info@falatepars.com
http://www.fanavaranenergy.com/
http://www.fanavaranenergy.com/
mailto:info@deltaoffshoregroup.com
mailto:info@deltaoffshoregroup.com
mailto:info@marounmechanic.com
http://www.marounmechanic.com/
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226  
 کادر سازه  

Kadr sazeh Co. 

 ساختماني، پیمانکاری، خط لوله آب و گاز 
 22265196 22908102-3 علیرضا رشیدی مهندس

kadrsazeh@yahoo.com 
k_sazeh@yahoo.com 

 

تهران، بلوار میرداماد ، میدان محسني، خیابان شاه  
   14، واحد 14ظری، پالک ن

 1547916411کدپستي:

227  
 مهندسي و ساختماني–کانرود سازه 

Kanrood Sazeh Co. 
 مهندسي و اجرای پروژه های عمراني 

 مهندس 
 محمدحسین شیرگیری

88765445 
88761818 

88516370 
Info@kanroodsazeh.com 

www.kanroodsazeh.com 

خرمشهر، خیابان شهید  خیابان ،تهران 
  – 23لي)نوبخت(، خیابان ششم، پالک عربع

 1554716914کدپستي: 

228  

 کاهنربا  
Kahanroba Co. 

 راه اندازی طراحي،ساخت، نصب و  مشاوره،مهندسي،تحقیقات،

 زاده  ناصر صلواتي مهندس
88729101 
88724221 
88722126 

88554222 
88555716 

kahanroba@kahanroba.com 

www.kahanroba.com 

عصر،ابتدای خیابان  ،خیابان ولیتهران 
کدپستي :     40مطهری،خیابان منصور ، پالک 

1595746911  

229  
 کندوکاو انرژی پارس 

Kandokave Energy pars Co. 

(Kep-Co) 

 ، )انرژی و محیط زيست( مخازن و  طراحي، اجراء،حفاری 
 88330950 88330952-3 محمود شريفیان مهندس

info@kep-co.com 

www.kep-co.com 

خیابان  ،بلوار آزادگان ،خ بهايي جنوبيخ شی ،تهران 
، طبقه اول ،3پالک  ،اول خ دبستان  ،شرقي 21

 1437654555کد پستي:    5واحد 

230  

 کاني کاوان شرق 
 

 پیمانکار و مشاور معدن و زمین شناسي 

 76250912 76250910 کامبیز معظمي

 Info@Kanikavan.com   

www.kanikavan.com 
وند،  جاده دما  20تهران، کیلومتر  

پارک علم و فن آوری پردیس، خیابان  

، صندوق  2/48، شماره  4نوآوران

 1657163871پستی:  

231  

 ABAN AIR -کولر هوايي آبان 

COOLER Co. 
امور تولیدی صنعتي، فني و تاسیساتي، ساخت کولرهای هوايي و نیز  
امور واردات و صادرات و مشارکت با ساير شرکت های در ارتباط با  

 موضوع شرکت
 خیری ديزجي  رضا

88771557 
22024054 
22024055 
07136433000 

88794602 
22022505 
07136433033 

r.kheiri@abanaircooler.co

m 

www.abanaircooler.com 

طبقه  -7پالک  -بلوار اسفنديار-بلوار آفريقا-تهران 
 1967917333کدپستي:  -اول  و دوم 

232  
 CULHAM - يساختمان -کولهام

Construction Co . 
و پل   ی ،راهساز ی ، سد ساز يمجاز ساختمان ی کارها هیانجام کل

 ساتتاسی– اسفالت کاری – يانجام همه نوع معامالت اراض-ی ساز
 بخار  و اب فاضالب کارخانجات و..

 88036015 88046436 آزاده عمراني
info@culham-co.com  

www.culham-co.com 

 يشـمال  ی راز ی ش ابان یمالصـدرا خ ـابان یتهران ـ خ
بست سوم، پالک نبش بن- سيپرد  ابان یخ ی انتها 

 -1991845431يکدپست 2

233  
 کیسون 

Kayson  
مهندسي، تدارک و ساخت ، پیمانکار عمومي در زمینه های )نیرو،  

 سیويل و ساختمان، آب و ... نفت، گاز و پتروشیمي( صنعت، 
مهندس گیتي سیف اللهي 

 مقدم 
24801000 

22135086 
22131027 

 

id@kayson-ir.com 

www.kayson-ir.com 

  -باالتر از میدان کاج -خیابان سعادت آباد -تهران 
کوچه دوم)شهید  -روبروی بیمارستان شهید مدرس

 6طبقه   18عبقری( پالک 

234  
  ی پروژه ها  هیو مشارکت در کل یگذار هيرماس . Kish Spark Co-اسپارک شیک

 88600971 88600966-70                                     ایک ز یکامبمهندس  و.....  ي، مسکون ي،خدماتی ،تجاريصنعت
info@kishspark.net      

www.kishspark.com     

خیابان شیخ بهايي شمالي،ظلع شمالي  -تهران 
میدان شیخ بهايي،خیابان اوستا،نبش کوچه يکم 

       8اوستا،پالک 

235  
 Keyfiat– ايگسترش آر تیف یک

Gostaresh Arya Co. 
 سيو ارائه سرو يدکيو قطعات  زاتیتجه نیساخت و تام ،يطراح

 بزرگ کشور يصنعت ی ساخت به پروژه ها  يمهندس ی ها
 88539033 88172140-49                                            يدهقان دیسع

  www.aqdco.com 

info@aqdco.com 

  ابان یخ ر،یاحمد قص  ابان یخ ن،یآرژانت   دان یم-تهران 
    9 واحد – 6پالک  -مقدس

236  
 kimia– ایليپتروگاز ا ایمیک

Petrogaz Elia Co . 
 ،يمیپتروش ع يگاز، صنا عيصنا ی ها شگاهيپاال نهیدر زم يطراح

 يمهندس ی و بسته ها   ی بهره بردار  ی واحدها
 88664472 1 يال 88664470 مهندس  امیر ابراهیمي 

info@kpe-co.com 
www.kpe-co.com    

قبل از پل  -صدراخیابان مال-میدان ونک–تهران 
 6پالک -بن بست صدر-کردستان 

237  
 Keyhan –کیهان تجهیز پترولیوم 

Tajhiz Petroleum Co. 
خريد و فروش ، تهیه و تولید، واردات و صادرات کلیه کاالهای  
مجاز بازرگاني و تجهیزات مورد مصرف در صنايع نفت ، گاز و  

 88926239 30الي88933328 ي خارکش ی محمد میعبدالرح
www.ktpcompany.com 

info@ktpcompany.com 

تهران، باالتر میدان ولیعصر، کوچه شهید فخاری  
 11و  13، واحد 3، طبقه 30،پالک 

mailto:kadrsazeh@yahoo.com
mailto:r.kheiri@abanaircooler.com
mailto:r.kheiri@abanaircooler.com
http://www.culham-co.com/
mailto:/info@kishspark.net
http://www.kishspark.com/
http://www.aqdco.com/
mailto:info@kpe-co.com
http://www.ktpcompany.com/
mailto:info@ktpcompany.com
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رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

  صنايع وابسته 

  

238  

 Gastech–  ان یران ي گاز تک ا

Iranian Co 
و امور مرتبط   ی مانکاریو صادرات کاالها و مواد مجاز انجام پ   واردات

ساخت مشاوره و  ی نفت و گاز و انعقاد قراردادها  یبا پروژه ها
  نیو ماش  زاتیمشاوره و ساخت تجه  نهیدر زم تفعالی – يمهندس

 و.. يمینفت و گاز و پتروش  عيآالت صنا

 22656411  22656401-10                                       اريشهروز خسرو

info@gastechiran.com     

www.gastechinternational.co

m 

  -به سمت چمران جنوب ی تهران، پارک و
پالک   -کمي کوچه –ج  ابان یخ -کنارگذرجوانان 

 دو   
 1985633935: يصندق پست

239  

 gilda-لدایگ  ی کاوشگران انرژ 

energy explorer engineering 

co 

EPC 

 در نیامحمد حسین حی
7-88852305  

 
88852308 

info@gildaenergy.com 

www.gildaenergy.com 

باالتر از میدان ولي   -خیابان ولي عصر -تهران 
 4پالغک  –خیابان شهید تورج شهامتي  -عصر 
 1594644818. کدپستي:8و 7واحد 

 

240  
 گاما  

GAMMA Civil & 

Mechanica Cont Co 

 ساختماني و صنعتي 

 مهرداد مترجمي مهندس
8-77532986 
77535634 

77533185 
info@gamma-ir.com 

www.gamma-ir.com 

)روبه سه راه طالقاني ،شريعتي دکتر علي خ ،تهران 
 1شماره ، خ شهید جواد کارگر،  روی سینما صحرا(

 1563795311،ساختمان گاما ، کد پستي : 

241  

 Shiraz -شیرازگسترش پتروشیمي 

Petrochemical 

Development Co 

ارائه خدمات فني و مهندسي در 
طراحي،ساخت،نصب،بازرسي،پشتیباني،راه اندازی،کنترل فرايند و 

 تولید، نگهداری و تعمیرات صنايع در داخل و خارج از کشور
 محمد مسعود جرئت

 -   071کد شیراز 
36248942        

 1الي36354980
36248942 

www.spdc.ir 
 
info@ spdc.ir 
 

  -خیابان معالي آباد –آدرس دفتر مرکزی : شیراز 
 طبقه اول 149/53ساختمان  -جنب پارک ملت

242  

– ران ي ا ی گسترش خطوط انرژ

Gostaresh Khotut Energy 

Iran Co . 

ای  تلمبه خانه ها و ايستگاه ه –طراحي و احداث انبارهای نفت 
گاز و   –کمپرسور گاز خط لوله و ساير تجهیزات و تاسیسات نفت 

طراحي  و حداث نیروگاه   -طراحي و احداث صنايع –پتروشیمي 
انجام امور واردات و   –های خطوط و ايستگاه های پست برق 

 صادرات و ساخت تجهیزات مربوط به موضوع شرکت

 88783563 6-88191305                                                محمد يوسف شمالي                                

gostaresh.khotut@yahoo.com     

  www.gostareshkei.com 

خیابان  -باالتر از میرداماد-عصر یول  ابان یخ-تهران 
کد  -طبقه دوم -76پالک -فرزان غربي

 1968834411پستي:

 .Gransaq Pars Co-گرانسا پارس  243
  هیاز جمله ابن يساتیو تاس  يساختمان ی و اجرا پروژه ها  طرح،نظارت

سازه   ی اجرای، ساز  ،پلی ،راهسازی ،آپارتمان ساز ی ،شهرک ساز
 بهمراه خطوط انتقال و... يمینفت،گاز و پتروش  ی ها

 ی دی غالمعباس جمش دیس
 ا9-44292308

03833340540 
0383330468 

03833345550 
www.gransa.com 

gransa.pars@chmail.ir 
 

،   پالک 4خیابان ابوالضل. کوچه بوستان    تهران،
 . 3واحد  4پالک 

شهر کرد: شهر کرد. خیابان فلسطین . نبش کوچه 
 3پالک   17

244  
  ی نفت و گاز و پروژها  عيگاز و صنا يشگاهيپاال  ی پروژه ها  یجراا GOLSAFAR CO –گلسافر 

پروژه   يکیو مکان يبرق ی وکارها  يالت صنعتآ نی و نصب ماش هیته
 يصنعت ر یو غ يصنعت ی ها

   88871346-8  88871346-8 ی مسعود دیسعمهندس 
golsafar@yahoo.com    

webmail.golsafar.com   

  -ونک دان یباالتر از م  -عصر یول  ابان یخ-تهران 
صندوق  -  3واحد  -23پالک  -زاده لیکوچه خل

 1969754585: يپست

245  
 ساتی(،تاسکی)برق و مکانهی ابن ساتیتاس ی طرح و اجرا  هیته Gangun Co– گنگان 

لوله و انجام  ع،خطوطيصنا ساتیو تاس  يصنعت ی ها  ،طرحی شهر 
 اعم از واردات،صادرات  يو صنعت يتجارت اتیهرگونه عمل

 ي نصرالله ی محمدمهد
81-88531879 
88732403 

88730238 
info.gangun@gmail.com 

 www.gangunco.com 

 ابانیخ-نیارژانت   دان یم-آدرس دفتر مرکزی :تهران 
 12پالک-نبش سام-يشرق 14 ابان یخ-يهق یب

246  

 مهندسي -لوله پي گستر 
Loleh Pey Gostar Eng.Co. 

تاسیسات و  -مخازن  -در زمینه نفت و گاز EPCپیمانکار 
آب و صدور خدمات فني و  -ساختمان  -مخابرات -تجهیزات
 مهندس نعمت اله عبادی مهندسي 

37221218-041 
37255966-041 
37255965-041 
 تلفن دفتر تهران: 
86070973 

37223830-041 
 

فکس دفتر  
 86070959تهران:

info@lpgeco.com 

lolepeygostar@yahoo.com 

www.lpgeco.com 

  -روبروی فرمانداری  -خیابان خواجه نصیر  -مراغه
 272/1کوچه شهید بکاني زاد، پالک 

  –خیابان کريم خان زند -میدان هفت تیر  -تهران 
نبش کوچه همراه پالک   -خیابان خردمند جنوبي

  7واحد -3طبقه -45

mailto:info@gildaenergy.com
http://www.spdc.ir/
http://www.gransa.com/
mailto:info@lpgeco.com
mailto:lolepeygostar@yahoo.com
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رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

86070942 
88348935 

247  

 مادکیمیا فرآيند  
Maad Kimiya Farayand 

Consulting Engineers. 

يد و ساخت، نظارت و مديريت طرح در صنايع نفت،  مهندسي، خر 
 علي اکبر صالحي  مهندس گاز و پتروشیمي و ساير صنايع 

22720055 
22704618 

22717406 

mkfco@mkfco.com 

www.mkfco.com 

،میدان قدس، خیابان شهید باهنر،دوراهي  تهران 
دزاشیب، ابتدای خیابان کبیری، کوچه استاد  

 2هاشمي،بن بست آسیاب،پالک 

248  
 مارون کاران

Maroon Karan Co.           

انجام کلیه امور مربوط به راهسازی،احداث شبکه راهها،پل  
سازی،احداث خطوط انتقال نفت گاز و آب،احداث تاسیسات مربوط  

 به پااليشگاهها
 مهندس آرمان تقوی فر

22060943 
22060947 

22060942 
info@maroonkaran.com 

www.maroon-karan.com 
mkt@maroon-karan. com 

تهران،سعادت آباد،بلوار سرو شرقي،کوچه 
 29رشادت،کوچه اقبال،پالک 

249  
 Maroon bana EPC-مارون بناء

 06134435358 06134430145 ی رضا آقا جر    
Maroonbana @ yahoo.com 

www.maroonbana.com 

 9پالک -خیابان زيتون  -زيتون کارمندی  –اهواز 
 

250  

 ماشین سازی ويژه 
Mashin Sazi Vijeh Co. 

 

طرح و محاسبه و ساخت کلیه وسائل و ماشین آالت جداسازی و  
 مهندس حسین نصرتي پمپهای مايعات و سیستمهای تصفیه آب و فاضالب و هوا و ... 

53 
-88540344  

88140311-21 
88826835 

info@msvco.com 

www.msvco.com 

خ    -پايین تر از مطهری  -خیابان قائم مقامتهران،
  16پالک  20

251  

–کاوه  ی ساز نیماش عيصنا

kavehmachinery.co 
epc 

 سامان کمایی
44981021 
88845038 

44985932   
88343992 

Sales2@kavehmachiney.com 

www.kavehmobadel.com 

 -جنب بانک ملت-خان زند ميبلوار کر  -تهران 
.طبقه 154پالک  -روزنامه وسکیک  ی روبه رو 

 سوم

252  

 -فوالد ی همپا  ی ساز نیماش

Machine Sazi Hampaie 

Foolad Co.   

نفت،گاز و   عيها،صنا روگاهین  ی و ساخت انواع استراکچرها يطراح
 زاتیو ساخت تجه يطراح، فوالد و  مان یس ،کارخانجاتيمیپتروش

-تانک جی گ-سرچ تانک-شامل سپراتور نگیو تست يسرچاه
 و.... مان یسولشون تانک و انواع مخازن س 

 88190742 88190741 يشجاع اله زارع

hampaiefoolad@gmail.com  
info@hampaiefoolad.com 

www.hampaiefoolad.com 

 

-52پالک  -ونک ابانیخ-ونک دان یم -تهران 
: يصندوق پست 119واحد  -نوآور ی مجتمع تجار

1991954647 

253  
 ماهان صنعت آريا 

Mahan Sanatt Arya Co. 

طراحي، ساخت و اجرا  کلیه پروژه های نفت و گاز و تاسیسات  
 هي،آبرساني ، راهسازی  و پل سازیپااليشگاهي ، نیروگا 

 40880262 40880262 مهندس منصور علوی مقدم 
info@msarya.com 

www.msarya.com 

مجتمع اداری   -بلوار مديريت –سعادات اباد 
 1006واحد  10طبقه  -رويال

254  
 مديريت پروژه های صنعتي ابدال)مپصا( 

Abdal Industrial Projects 

Management Co. 

ژه های صنعتي نفت، پتروشیمي،پااليشگاهي،نیروگاهي، مديريت پرو
سد و تجهیزات طراحي و مهندسي و انتقال دانش فني درخصوص  

 کلیه پروژه های صنعتي فوق الذکر 

 88629623 43649000 مهندس عبدالحسین شريفي
info@mapsaeng.com 

www.mapsaeng.com  

تهران، خیابان مالصدرا،خیابان شیخ بهايي شمالي، 
کدپستي:  – 5کوچه امداد غربي،پالک 

1993764638 

255  

 مبدا مان یطرح و پ  تير يمد

Mabda  EPC Co. . 
ساخت، نصب  ،يطراح -  EPCبصورت  يصنعت ی انجام پروژه ها

  زاتیزه ها و تجهساخت و نصب سا ،يطراح -مخازن  ی و راه انداز 
                                                علي مطلبي خطوط لوله  ی اجرا و راه انداز  ،يطراح -ی فلز 

32660805 -031   
    7الي 

32661431031 

info@mabdaepc.com    
www.mabdaepc.com 

  -ورخ اله -يخ هشت بهشت شرق -اصفهان 
 8157815116: پستي صندوق –ساختمان ماهور 

256  

 مهندسي و نصب   –محورسازان 
Mehvarsazan Eng.& 

Const.Co 

و اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمي ، خطوط مهندسي 
 انتقال نفت و گاز و آب 

 منتظری …نصرا مهندس
 ا2-07132290230
88731602 
3-88541792 

07132294349 
88757131 

info@mehvarsazan.com 
www.mehvarsazan.com 
 

  99پالک -16نبش کوچه -شیراز، بلوار آزادی 
تهران،  خیابان قائم مقام فراهاني، خیابان ششم، 

 15868-56316، کد پستي:   3، ط.  15پالک 

کوچه  -يبهار شمال ابان یخ-بزرگراه صدر-تهران            ses@sesce.com 22208478 22206216                                        ينی بهرام امنصب دستگاه   ،يشگاهيجا و آزمابر  ی ها شيآزما ،ييمطالعات صحرامهندسان مشاور خدمات   -خاک کیمکان  257

mailto:info@maroonkaran.com
http://www.maroon-karan.com/
mailto:info@msvco.com
mailto:hampaiefoolad@gmail.com
http://www.hampaiefoolad.com/
mailto:info@mapsaeng.com
http://www.mapsaeng.com/
mailto:info@mabdaepc.com
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 25صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی

 

 

رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

 Soil  Engineering يمهندس

Serviees 
 ي،مهندس يشناس نیزم يمهندس ش،خدماتيو پا  ی ر ی اندازه گ ی ها

 یساز  يدرپ  ژهيخدمات و ک،ی سازه  و ژئو تکن
22218100 
22206417 

www.sesce.com     14شماره-زادهیعل    

258  
 Bornak -برناک يمهندس

Engineering Co 

  ازیمربوط به قطعات آل ی طرح ها تير مدي–و ساخت  ه،اجرایطرح،ته
آالت    نیماش ی نصب و راه انداز-ساتیو راه و ساختمان و تاس ی فلز 
 و.... 

 66406688 66952005 صلحدوست                                                              ون ديفر 
z.ghasemi@boranlc.org  

www.bornak.org 

  عصر، یباالتر از چهار راه ول عصر،یول  ابان یتهران، خ
-(طبقه دو و چهارميقد6)4بزرگمهر،پالک   ابان یخ

 1416943716: يصندوق پست

259  
 Rastak – ايپو رستاک يمهندس

Pouya Engineering Co 
و صادرات    ،وارداتيعمران ی طرح ها  ی زات،اجرا یتجه نی،تاميطراح

 و.... يمجاز بازرگان ی کاال ها
داوود طاهر خرم  مهندس 

                                                                ی آباد 
44220075 
44220580   

44220075 
info@rastakco.com  

www.rastakco.com 

  ادگاريو  ياصفهان ياشرف  نیبلوار مرزداران،ب
   c16آسمان،واحد  نیامام،مجتمع نگ

260  

 مهندسي  بین المللي فوالد تکنیک
Foolad Technic 

International Engineering 

Co . 

EPC 

 محمد ابکاء 

03136272915-
17/03136244752-

21 
031336268001- 

 ا 8-88926776

03136279223 
88890355 

www.fooladtechnic.ir 

info@fooladtechnic.ir   
شرکت  -خیابان دانشگاه-:اصفهان 

 مهندسی بین المللی فوالد تکنیک 

خیابان شهید  -میدان فاطمی -تهران:

 -کوچه کامران ثابق –بهرام مصیبی 

 . 18شماره 

261  

الهو پارس  دا ی ساز نیو ماش يمهندس
 Dalahoo Pars Kish– شیک

Engineering& 

Manufacturing Co . 

و انجام خدمات   کیو الکترون  کی برق، مکان زاتیتجه نیتام د،یتول
 و...  يانجام خدمات مهندس ،يبانیپشت

 88553400 88726958 گل محمد صبور

 

 

info@demcogroup.net    

www.demcogroup.net 

، 9، کوچه ششم، شماره وزرا  ابان ی، خ15117تهران 
 4طبقه 

262  
 مهندسي و ساختماني–میسان 

Maysun Co. 

 ، ساخت پااليشگاه و نیروگاههای  صنعتي  نفت و گاز پیمانکاری

 88510256 88510251-5 فرامرز نصر مهندس
info@maysun-co.com 
www.maysun-co.com 

تهران ، خ سهروردی شمالي ،خ ابن يمین ، پالک 
69 

 1555636911کدپستي: 

263  
 میم تیم 

Meam Team Const Co. 

 اجرای پروژه های پیمانکاری، نفت، گاز و پتروشیمي 
 88566267 88570016-7 مهندس فرزاد فرهیدی

info@meam-team.com 
www.meam-team.com 

شهرک غرب،بلوار دريا ،خیابان گلها،کوچه  تهران،
 2.طبقه  31،پالک 5توحید

264  
 مهندسي  –موجان 

Mojan Engineering Co 
طراحي و مهندسي ،تهیه و تامین تجهیزات ، ساخت و اجرا، تعمیر و  

نگهداری  تصفیه خانه های مربوط به هوا ، آب و فاضالب های  
 EPC، اجرای پروژه های مربوطه به صورت شهری و صنعتي

 مهندس رضا سردشتي 
27457 

 خط 30
22778366 

info@mojan.ir 
www.mojan.ir 

تهران ، خیابان پاسداران ، نیستان چهارم ، شماره 
 19469 - 53111صندوق پستي :     7

265  

 نام آوران دلوار  
Namavaran Delvar Eng & 

Const Co. 

 ساختماني ، مهندسي

 88592343 88592334-43 دکتر  محسن نجیمي

info@ndec. ir 

www.ndec. ir 

االتر از مسجد الجواد)ع( ، تهران،میدان هفت تیر، ب
  44کوچه شهید عبدالکريم شريعتي، پالک 

صندوق پستي :       1574744311کد پستي :
436-15745 

266  
 ناورود 

Navrood  Co. 
 

 
تهیه طرح و مشاوره واجرای کلیه امور ساختماني،سد سازی،زه  

 کشي،فرودگاه،راه آهن،لوله کشي گاز،نفت،تاسیسات دريايي
 22678409 9-22692090 بیگيمهندس علي شیعه 

contact@navrood.com 

www.navrood.com  

تهران،خیابان شريعتي،پل رومي،بلوار صبا،خیابان  
  39فاطمیه،کوی مهر هفتم،پالک 

 1933695711کد پستي: 

267  

 ندای علم و صنعت 
Science & Technology Co. 

 انجام کارهای ابنیه، تاسیسات، راه ، آب ، صنعت و معدن 

 دکتر اصغر ذکايي 

88678377 
88886639 
88888904 
88191056 
88191057 

88886454 
88678379 

Science_Technology_Co@ 

yahoo.com 
info@s-t-co.com 

www.s-t-co.com 

ولي)وزراء(، باالتر  سالمبد اتهران، انتهای خیابان خال
، نرسیده به ابتدای خیابان گاندی،  37از خیابان 

 ، ساختمان ندای علم و صنعت 171پالک 
 1516853816کد پستي:  

http://www.sesce.com/
http://www.fooladtechnic.ir/
mailto:info@mojan.ir
mailto:contact@navrood.com
http://www.navrood.com/
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رديف نن  آدرس  پست الكترونيك و وب سايت  فاكس  تلفن  نام مديرعامل  نوع فعاليت  نام شركت 

5-88202803 

268  
 نفت سازه قشم

Naft Sazeh Qeshm Co. 

طراحي پايه و تفصیلي،خريد،ساخت و نصب انواع سکو های دريايي 
 ورها و روسازه ها، ساخت و تعمیر انواع شنا

 88375536 88375533-5 مجیدی   محمد مهندس
info@nsqme.com 

www.nsqme.com 

، خیابان فالمک شمالي، 4تهران، شهرک قدس، فاز
 نبش خیابان درخشان،برج آريو،طبقه سوم 

269  

 مهندسي و ساختمان -نقش هدی 
Naghsh-e-Hoda Eng 

&Const Co . 

ه و مهندسي، تدارکات کاال و واردات و صادرات، اجرا  خدمات مشاور
و ساخت و مديريت و نظارت بر امور فني و مهندسي اجرايي و  

 ساخت
 

 مهندس محمد مه بادی
3-26407611 
22224892 

22273339 

naghshehoda@yahoo.com 

www.naghshhoda.com 

میرداماد، بعد از خیابان نفت، جنب  تهران، بلوار 
 4، واحد238فروشگاه هاکوپیان، پالک 

270  

 مهندسي فرآيند و انرژی-نو انديشان آريا
Noandishan Arya Process 

& Energy Eng. Co. 

 مهندسي و ساخت پکیج های فرايندی و يوتیلیتي 

 مهندس شهريار همتي
22250133 
22911332 
22911334 

22254061 

info@napeec.com 

www.napeec.com 

تهران، میدان محسني، ، خیابان شاه نظری، کوچه 
 1547936515کد پستي:   6، واحد 35دوم، پالک 

271  

 نورهان صنايع  
Norahan Sanaye Co. 

 مهندسي، خدمات مديريت

 88034656 88210872-6 قاسم سالخورده مهندس

nbb@norahan.com 

info@norahan.com 
 www.norahan.com 

 

کوچه   ،خ شیراز جنوبي ،بزرگراه کردستان ، تهران 

 NBBساختمان   5پالک   ،ژاله

، صندوق پستي :   1436954143کد پستي: 
8846/15875 

272  
 نوين دانش آينده

Novin Danesh Ayandeh Co. 

و اجرای پروژه های کنترل و اتوماسیون   طراحي، تامین تجهیزات
طراحي و تامین تجهیزات و اجرای پروژه های تامین برق  –صنعتي 

 تامین انواع ابزار دقیق و شیرآالت صنعتي-صنايع مختلف

 امیر عباس واصبي
88611911   

 

88611903 
88050428 

 

www.novindaneshco.com 

info@novindaneshco.com 

 

همت، ظلع جنوبي مجتمع ونک   بزرگراه ،تهران 
 12پارک ، بلوار آقا علیخاني ، شماره 

 1436936834کد پستي :  

273  
 نیرو و توان  

Niroo Va Tavan Co. 
 مهندسي، طراحي ، تهیه و تامین و نصب و راه اندازی 

 ندس مه
 منوچهر فدايي تهراني

22-88728119 88728117 
info@nirootavan.com 

www. nirootavan. com 

)طالبي(، 21،خیابان خ ابن سینا،خ يوسف آباد،تهران 
، صندوق پستي  1433814121کدپستي   22پالک

 :1164/14155 

274  
 niroosazan zal EPC _زال  روسازان ین

 ي سنچول  يمحمد عل 
88641668-7 
32282283-051     

 
32282289-051 

Ns-zal@hotmail.com 

www.zalpars-oil.com 

راه  ستگاهيجنب ا مان،يجاده فر  35  لومتر یکمشهد: 
 یمطهر  دیآهن شه

 10، واحد 10تهران: میدان  ونک،  برج نگار، طبقه 

275  

 اسيو

Waysa Co. 
 يانبزرگ عمر   ی پروژه ها یاجرا

 یمراد  يمهندس محمد تق   

43000053 
88636044 
88332451 
88332605 
88332184 
88332719   

88725007 

info@waysa.ir     

www.waysa.ir    

غربي )شهید  21کوچه -جهان آرا ابان یتهران،خ
پالک -بعد از خیابان عظیمي  اشک شهر -قريب(

 4طبقه -39

276  
 مايو

Vima Co. 
عتي،محوطه سازی و تاسیسات کمپ سازی،ساختمان های صن

و بر اساس فن آوری های نو و    EPCزيربنايي به روش 
 استانداردهای بین المللي  و نفتي

 22373721 22373722 فرهاد نگهدار                                       
info@vima-ir.com       
www.vima.ir 

بلوار سرو  -کاج دان می -آباد  سعادت –تهران 
پانزدهم    ابان یخ -شيبخشا ياضي ر ابان یخ -يغرب
 85131-19988: ي کدپست -7پالک  -يغرب

277  
 مهندسین مشاور  -هامون گستر صنعت

Consulting Engineers 

مشاوره خطوط لوله، شبکه، پااليشگاها وکارخانجات صنعت،نظارت  
 و...  بر راهها، پل، فرودگاهها، اسکله، تاسیسات آب و فاضالب

 88515630 88534673-8 داود کرکه آبادیمهندس 
info@hamoon-gs.com 

www.hamoon-gs.com 

تهران، خیابان سهروردی شمالي، کوچه بسطامي، 
 1، طبقه 15پالک 

mailto:info@nsqme.com
mailto:naghshehoda@yahoo.com
mailto:info@napeec.com
http://www.norahan.com/
http://www.novindaneshco.com/
mailto:info@novindaneshco.com
mailto:Ns-zal@hotmail.com
mailto:info@hamoon-gs.com
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Hamoon  
Gostar Sanat Co. 

278  
 مهندسي  -همپا 

Hampa Eng Corp 

و پااليشگاههای   پیمانکاری، نصب تجهیزات و تأسیسات صنعتي
 EPC,Cنفت ، گاز و پتروشیمي بصورت 

 22365020 23525 حمید الیاس پاپشتي 
info@hampaco.org 

www.hampaco.org 

سعادت آباد، عالمه طباطبائي شمالي، تقاطع  ،تهران 
 52شرقي، شماره  16

279  

-مهندسي و طراحي -ی همپا انرژ
HAMPA ENERGY 

ENGINEERING & 

DESIGN COMPANY 

  روگاهی ها، ن شگاهيمانند پاال يصنعت ی واحد ها يو مهندس يطراح
 ی طرح ها يو مهندس يطراح نیو همچن  ييایمیش  عيها، صنا

 مانند مترو و راه آهن  يعمران
                                        ان يمحسن زمرد

خ20)07132136000
 ط(

07132136527 

info@hedcoint.com  

www.hedcoint.com 

marketing@hedcoint.com   

-يجهاد سازندگ ابان یخ -جام جم دان می – رازیش
-71437کدپستي:– 77ساختمان -128پالک 
54999 

280  
 Phoneixهمراهان انديشه ققنوس 

Vision Consulation Group 

انجام و ارائه خدمات بصورت پیمانکاری عمومي در تاسیسات و  
 محمد علي وادی خیل  ات صنعت نفت و صنايع ديگر از جمله نفت، گاز و پتروشیميتجهیز 

88793845 
88793812 

88793890 
info@phosion.ir 

www.phosion.ir 

www.phoexvisionsg.ir 

 –خیابان نلسون ماندال )جردن سابق(  –تهران 
 5واحد  –طبقه دوم  – 18ک پال -تابان غربي

281  

های ارتباطي پارس   ههمکاران سامان 
 )پارس سامان( 

Pars Telecom System 

Group 

امکان سنجي ، طراحي مهندسي پايه و تفصیلي ، تامین کاال، نصب،  
 88686917 82100000 فرزين فرديس مهندس   SCADAو سامانه های مخابرات،  راه اندازی و راهبری شبکه ها

info@parssaman.com 
www.parssaman.com 

 ، خعالمه طباطبايي جنوبي ، خسعادت آباد ،تهران 
،کد   34، واحد 8طبقه ، 31پالک  ،حق طلب غربي

 1997968413پستي : 

282  
 همگامان ساخت نوين  

Hamgamane Sakhte Novin 

Co. (P.J.S) 

پیمانکاری عمومي، مديريت طرح،طرح و اجرای توأم پروژه های  
 88736037 88528273-76 پرويز تیوای مهندس صنعتي 

info@hamgaman.co.ir 
www.hamgaman.co.ir 

تهران، خیابان شهید بهشتي)عباس آباد(، جنب  
پمپ بنزين، خیابان پاکستان،خیابان دوازدهم،  

 15شماره

283  
 و ساختمان راه سازان   -هنزا

Henza Co. 

تدارک و ساخت در زمینه های نفت ،گاز،پتروشیمي،ابنیه،راهسازی  
 مهندس اشکان ناظمي ،آب، تاسیسات و تجهیزات 

886051923 
88217831 

88619150  
89778706 

Henza.tech@yahoo.com 

info@henza-co.com 

www.henza-co.com 

 نیماب-مالصدرا ابان ی خ-ونک  دان یتهران،م

 186  پالک-ييبها خیو ش  ی راز یش

284  
 گروه صنعتي –هوايار 

Havayar Co . 

خدمات مهندسي مشاور، نظارتي و اجراء، پروژه نفت و گاز و  
 پتروشیمي، تولید انواع ماشین آالت 

 88202425 88205501-9 یما سجده نمهندس 
info@havayar.com 

www.havayar.com 

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک،  
 12گاندی، پالک  14خیابان 

285  
  havayar_شرویکنترل پ  اريهوا

control pishro co 

ساخت، طراحي،مهندسي،نصب و اه اندازی تابلو برق، سیستم های  
-تامین و ساخت ادوات ابزار دقیقdcs-esd-f&g-rtvنترل ک

 -آنااليزر
 88202425     88202424 محسن گل خواه

www. havayarcontrol.com 

golkhah@havayar 

control.com 

خ   -ونک  دان یبه م دهینرس  -عصر یخ ول -تهران 
 12.شماره ی چهاردهم گاند

286  
 هوجستان  

Hoojestan Co. 
و مهندسي، تامین کاال، نصب و ساخت ،   پیمانکار عمومي )طراحي

 "MC"مديريت پروژه / مديريت طرح 
محمد صادق  مهندس

 جعفری شیخدرآبادی
88312659 
88312415 

88844637 
info@Hoojestan.com 
www.Hoojestan.com 

خیابان ايرانشهر جنوبي ، بعداز هتل   ،تهران 
ايرانشهر، ساختمان قطعات  

   5،واحد5،طبقه77فوالدی،پالک

287  
 هیربد نیرو 

Hirbod Niroo Co. 

مشاوره و مديريت طراحي و اجرا نصب و راه اندازی، خدمات فني، 
 88525250 مهندس مهام مومني  مهندسي، راهسازی، پروژه های عمراني

88525250 
88732153 

info@hirbodniroo.com 

www.hirbodniroo.com 

ن، خیابان قائم مقام فراهاني، روبروی  تهرا
 12بیمارستان تهران کلینیک، کوچه هشتم، پالک 

288  
 هیدرو پارس 

Hydropars 

 ستگاهيا ،ييایمی مواد ش قيتزر ی ها  جیو ساخت پک يمشاوره،طراح
ب و  آ هيتصو ی ها ستمیس ،ييای میپمپاژ سوخت و مواد ش ی ها

 يي ایمیمواد ش قيتزر ی فاضالب، پمپ ها

 نيحسین کاويا
 
 

42827 42827 
Info@Hydropars.co.ir 
www.hydropars.com 

 ابانیخ-شهرک احمد اباد-زکيدفتر مرکزی : کهر 
:  يپالک کد پست-کميباغستان  -باغ

171613520424 

289  
 هیربدان

Hirbodan Co                      

EPC-MC   مهندس ابراهیم منظری
 توکلي 

88068855 
88063320 

88063319 
info@hirbodan.com 

www.hirbodan.com 

تهران ، میدان ونک ، خیابان شهید خدامي )بیژن  
 65سابق( ، پالک 

تهران،بزرگراه همت شرق، خیابان شیراز جنوبي،   info@hirganenergy.com 88062071 88062070 مهندس فرزاد قاسمينیروگاههای برق،  طراحي، مديريت، اجرا در حوزه نفت و گاز، ،  مهندسي  -هیرگان انرژی   290
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 28صفحه    اعضاي انجمن شركت هاي مهندسی و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمی )اپک( اسامی
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