انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
اعضا تجهیزات برقی

لیست

ردیف

رشکت

نام مدیرعامل

1

صنایع کابل کرمان

خداقلی حاجی حسینلو

www.kci.co.ir

2

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

حمید آب روشن

www.jdevs.com

3

برنا الكترونیك

محسن نصری

www.borna-co.com

4

صنایع پرسو الكترونیك

رحیم یزدانی

www.porsoo.ir

محمدرضا احمدی

www.tavana-cps.com

6

توسعه صنایع پترو فوالد غرب

سیامك دارا

www.wpdico.com

7

ژیتال

محمدرضا میرعمادی

www.gitalco.com

8

ایران تابلو

رامین پوالدیان

www.irantablo.com

9

جهان نور

حسین احمدی زاده

www.jahannoor.com

10

بك افزار

سعیدرضا غباری

www.becafzar.com

علیرضا روغنی

www.sathaco.com

محمد رضا رضای تهرانی

www.pgpars.com

13

ایرانیان وارم گروه انزلی

بایو ژانگ

www.waromgroup.com

14

ماشین سازی شمال پیروز

حمید عربشاهی فرد

www.shomal.com

حسین محمدی

www.amakco.com

کامیار محمدی

tavanpooyesh@gmail.com

مسعود پاکدل

www.alborzcable.ir

رامبد مشهودی

www.natib.com

19

کالوت ابهر

سید حسین میرآقائی

www.kalotabhar.com

20

برق و تأسیسات داریان

اسفندیار رحمتی

www.darianco.ir

21

هژیر صنعت

کسری میرعمادی زید

www.hajirsanat.com

22

گل نور

فرشته امینی

www.golnoor.com
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مهندسی حفاظت خطوط لوله
توانا

تجهیزات برق و سیاالت فوالد
(ساتها)
پنام گویان پارس امرتات ( پی
جی پارس)

آماك ـ طراحی و تولید آماك
کوشا
طراحی و مهندسی توان
الكتریك پویش
کابل البرز
تولیدی و مهندسی نوآوران
تجهیزات ایمن برق

وبسایت رشکت

23

پشتیبانی صنایع

نیره رستگار

www.p-s-co.ir

24

تولیدی رعد

هیأت داوری

www.raad-co.com

25

توان عمران صنعت

حامد قنبری

www.tavanomran.com

26

دوران سپنج نادین (دوسنا)

مجید وحید دستگردی

www.dossena.ir

27

شیوا امواج

زین العابدین سعادتفر

www.shivaamvaj.com

28

صنایع روشنایی مازی نور

زین العابدین آبادیان

www.mazinoor.com

29

برق و صنعت دیهیم

محمد رضائیان

www.dayheem.net

30

صنایع تولید انرژی پاك آتیه

حجت تقوی

www.pakatieh.ir

31

توان گستران زینو

بهمن یزدانی

32

پایش صنعت نوین

صالح قربانی

www.payeshco.com

33

رفرانس ایران

علی محمد حیدر عربی

www.referanceiran.com

34

مهندسی پارس اخگر

محمدحسن حقگوئی

www.parsakhgar.com

35

مهندسی سازند

مصطفی دُر

WWW.SAZAND-CO.COM

36

کابل سینا

نادر احمدی

www.sinacable.com

37

ریخته گری برنا گداز

محسن نصری

www.bornagodaz.com

38

آلوم کابل کاوه

سحر رحمانی

www.alumcablekaveh.com

39

سیم وکابل یزد

ابولقاسم بیگی یزدی

www.yazdcable.com

40

سیم و کابل ابهر

کالهی

www.abharcable.com

