انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
لیست اعضا تجهیزات ثابت
ردیف

رشکت

نام مدیرعامل

وبسایت رشکت

1

خانیران مبدل

علی قاسمی

www.khaniranmobaddel.ir

2

فنی و مهندسی کارون سر

غالمرضا بیات

www.karonsar.com

3

کولر هوائی آبان

رضا خیری دیزجی

www.abanaircooler.com

4

پارس تک پترو شریف

محی الدین احمدی

www.parstechnic.com

5

فن آوری نوین نیرو

کیوان کاویانپور

www.novin-niroo.com

6

نیر پارس

بهروز جباری

www.mapnanyp.com

7

مهندسی سدید کاران صبا

احسان ثقفی

www.sabacrane.com

8

توربین دار

عظیم عظیمی نژادان

www.turbinedar.com

طراحی و ساخت قطعات و ماشین آالت صنایع

غالمرضا قانونی

PIDEMCO.COM

10

پترو انرژی خلیج فارس

خسرو کهریزی

www.gpeco.com

11

فاتح صنعت کیمیا

سید محمد علی فاطمی

www.fatehsanat.com

12

کارخانجات ماشین سازی اصفهان

حسین حاجی شفیعی

www.emmc.ir

13

آرمان انرژی تک

رضا خیامیان

www.armanenergytec.com

14

اراک ریل

جواد اخوان

www.arakrail.com

15

صنعتی کاوه مبدل

اصغر عظیمی

www.kavehmobadel.com

16

گروه صنعتی بهساز

احمد زرافشانی

www.behsazgroup.ir

17

مهندسین مشاور هامون گستر صنعت

غالمرضا وکیل آزاد

www.hamoon-gs.com

18

تقطیران کاشان

سید تقی حجازی

www.taghtiran.com

19

گروه صنعتی بهسازان بازو

سعید مشتاقیان

www.bhc.ir

20

صنایع آبزیان نیل پارس

فرهاد حیدری

www.sanco.ir

21

پژوهشی صنعتی طاها قالب توس

انوشیروان فرشیدیان فر

www.parsmobadeltoos.com

22

پتروگاز پارسا

محمد جودی

www.petrogasparsa.com

23

صنایع تهویه ساراوان

محمدرضا مهدی نیا

http://saravanmfg.com

24

مهندسی طوس هنگام ( دکو)

دکتر جالل الدین محمودی

25

مهندسی آذرپژوهان اندیش

حمید رستمی

www.azarpajouhan.com

26

مهندسی لوید تهران

محمدخردمند

www.loydco.com

27

کارخانه صنعتی شاهرخی

شاهرخ شاهرخی

www.shahrokhimfg.com

28

صنایع وستوی

سعید کاوه زاده

www.vestuy.com

29

مهندسی و صنعتی ونان

داریوش صفارزاده

www.venan-co.com

30

رویان تجهیز جم

غالمرضا مهجوری

WWW.ROYANTAJHIZ.COM

31

گروه صنعتی ظفران

سید جعفر ظفر صادقیان

www.zafaran.net

32

صنایع پتروگاز نامداران

قاسم زکی زاده

www.namdaran.ir

33

پترو سازه بین الملل آرام

رضا عباس زاده

www.petrostracture.com

34

مبنا پیشه

علی جامی

www.mabnapisheh.com

35

توان افزار

مسعود هوشمند

www.tavanafzar.com

36

کول سامر

بهرنگ جان احمد

www.coolsummer-co.ir

9

پتروشیمی (پیدمکو)

37

مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

عبدالمجید رجبی

www.mapnabe.com

38

مهندسی آب و فاضالب موجان

رضا سردشتی

www.mojan.ir

39

یکتا اندیش سازه

مجید فهیم پور

www.yas-co.com

40

مهندسی فرآیند و انرژی نواندیشان آریا

شهریار همتی

www.napeec.com

41

پوالد ورزان کیمیا

محسن خداکرمی

www.pooladvarzan.com

42

آو

داود پورجم

www.avegroup.net

43

فرآیند انرژی اطلس

رسول منصوری نژاد

www.atlasepco.com

44

صنعتی و تولیدی هزاوه اراک

احمد رضا هزاوه

www.AHCO.IR

45

طراحی و مهندسی تراوش جم

حمید عابدین زادگان عبدی

www.taravoshjam.com

46

فن گستر پویا

مصطفی جوزی

www.fgpco.com

47

تاسیساتی ساختمانی پاکمن

قربانعلی میرزازاده

www.packmanco.com

48

پاک فن بخار

علی پور فراهانی

www.pakfan-boiler.com

49

آپادانا پترو فرآیند

بهنام ناصحی

www.apadanapetro.com

50

عمران سازان مهاب

منصور شریعتی

www.osmahab.com

51

مهران سرد

حسین علمداری

www.@mehransard.com

52

آذر انرژی تبریز

نادر نظیری فیروز ساالری

www.azarenergy.com

53

صنایع پنتان شیمی

عبدالمهدی رضازاده

www.pentanechem.com

54

فراپترو سازان انرژی اراک

غالمحسین کاتوزیانی

www.petrosaz.ir

55

ساخت تجهیز سپاهان

مصطفی روح افزا

www.mapnasts.com

56

مهندسین پترو ساوین

محمود مشیری پور

www.petrosavin.com

57

بهران مبدل

ناصرفردثابت

www.behranmobaddel.com

58

مهندسی تکنوتار

محمد حسن گرمان

WWW.TECNOTAR.COM

