انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
لیست اعضا تجهیزات دوار
ردیف

رشکت
پمپیران  -صنایع پمپ سازی

نام مدیرعامل

وبسایت رشکت

هیهات

www.pumpiran.com

2

صنایع واکیوم پارس

علی جناب

www.parsvacuum.com

3

ماشین سازی نیو

مهرداد معروفی

WWW.NEEV.IR

4

مهندسی مواد کاران

محمدرضا قاسمی

www.mavadkaran.com

5

نصب نیروی ایران

جعفر رحمان نیا

www.irnnco.com

علی رحمانی

www.parsseal.com

شهرام بارانی سه پله

www.baronco.com

حسن هاللی

www.turbinemachine.com

مهدی خداوردی

www.jtrmco.ir

1

6

7

8
9

ایران

سیستم های آب بندی پارس
(بورگمن پارس)

بارون  -طراحی مهندسی و
ساخت کمپرسور هوا و گاز
توربین ماشین خاورمیانه
تعمیر و نگهداری ماشینهای
دوار جنوب

10

صنعتی پیالری گستر

سید ابراهیم علوی

11

مهندسی بدر سیستم

علیرضا درویشی

www.badrsystem.com

12

پمپ سازان نبراس

ابراهیم مهجانی

www.nebraspumps.com

13

سازه های یاتاقان شهریار

علی مظاهری کلهرودی

shahriyar-bearings.co.ir

14

پمپاژ کرمانشاه

دکتر معراج محرابی موقر

www.pumpaj.ir

15

انرژی و کار سپاهان

حسین حاتمی

www.enerzhy.com

16

هواابزارتهران

مجید صدری

www.hatco.ir

17

آبران صنعت

عزیزاله رضاییان

www.abransanatco.com

18

صنایع آب و عمران ایران

داود بهمن پور

www.abvaomran.com

گروه صنعتی کندر صنعت

همایون جهانبخش

پارتیان

اسفرجانی

19

20

مهندسی و ساخت پره توربین
مپنا پرتو

21

هوایار

22

آریا سپهر کیهان

دکتر رسول شفایی

به درخواست مدیر عامل
حذف شد

توحید جوانی گاوگانی

www.ksp-ig.com

www.mapnablade.com

www.havayar.com

www.aryask.com

23

فراز انرژی آسیا

فرشید راست گفتار

www.farazenergy.com

24

کاوش صنعت توس

علیرضا ناصری حسینی

www.kstc.ir

25

پارت آریا نیرو پانیر

محمد خلخالی

www.paanir.com

26

قطعات توربین شهریار

مهندس ساکت پور

www.sh-turbine.com

مجتبی صدیق

www.turbinearkan.com

عزیز اسداللهی زوج

www.afzarkimiya.com

27

مدیریت پروژه های توربین
ارکان ایرانیان

28

افزار کیمیای فارس

29

ممتاز پمپ

30
31
32

مهندسی و پشتیبانی البرز
توربین
مهندسی و ساخت توربین مپنا
(توگا)
تأمین کاالی توربین ماشین
خاورمیانه

عبدالحسین عبادی
فرکوش

www.momtazpump.com

محمدرضا شاکری

www.alborzturbine.com

دکترمجید بهمنی

www.mapnaturbine.com

جواد تقی زاده صدقیانی www.turbinemachineparts.com

33

تجهیز کاالی صنعت

مرتضی پسندیده

www.kalasanat.com

34

خدمات مهندسی ویرا تهران

امیدنصراهلل مازندرانی

www.wiratehran.com

35

کمك صنعت جنوب

کیان حشمی

www.ksj.com

36

ژرف صنعت خاورمیانه

حمید مهابادیها مهابادی

www.jarfsanat.ir

37

مهندسی سطح دومان

بهرام باروقی بناب

www.duman-co.ir

38

پرتو صنعت پاژ

حسین خطیبی

www.partosanatco.com

39

توربین پرتو پارت

بابك ضیایی

www.turbineparto.com

40

رشد صنعت نیرو

ابوالقاسم تیموریان

www.roshdsanatniroo.com

محرمعلی نوری

www.ghadirtec.com

42

توربوسیل

ذبیح اله کارگر

www.pei.ir

43

تجهیز ارگ پارسیان ( تاپکو )

شهرام الوندی

www.tapcoglobal.com

44

کوشا توربو کمپرسور سپاهان

داود نقی ها

www.Kooshaturbo.com

45

کلهر تجارت باختر

عابد صالحی

www.kalhor.co

46

توربین سازان نیکان (نیتکو)

علی اکبر شفیعی نژاد

www.nitcompany.ir

47

آپام ماشین

حامد دهناد

www.apammachine.com

48

کارنو ایده آل آرمان

علیرضا عطاری

www.carnogroup.com

49

کوشا مدرن سپنتا

سعید نقی ها نجف آبادی

www.kooshamodern.com

50

توربین کمپرسور آسیا

مهدی حامدی

www.turbinecompressor.asia

51

ماشین سازی منگان

محمدعلی عباسپور

www.mangan-com.com

41

فنی مهندسی جهان صنعت
غدیر

52

تعمیرات نیروگاهی ایران

عین اله صالحی

53

فناوران تجارت پویا

حسن رحیمی

54

دالینکوه پارسه

عبدالرضا رجایی

www.dalinco.com

55

آراز صنعت آسیا

علی باقرپور چالن

www.asacomp.ir

56

ماشین های دوار خاور طوس

علی رحیمیان مشهدی

www.khavar.com

57

تولیدی سهنددور

دکتز مظفر احمدی

www.sahanddour.co

58

همگام صنعت ایستا اهواز

علی داودی

www.hg-in.com

www.ipr-co.ir

