
 آباد یانهآژ آبا 
 سیدمحمدعلی حجتی یآقا مدیر عامل:

 8 و 7واحدـ  4طبقهـ  دساختمان فربـ  3کوچه ولیعصرـ  بلوار انصاریـ  رشت
 33762736ـ  33762733: و فاکس تلفن

Email:  abaazhianeh@gmail.com  
Web:  www.abaazhianeh.com 

 آباد 
 فیروزی فرشیدمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه اول ـ  آبادساختمان ـ  444شماره ـ  خیابان بهارانـ  بلوار انصاریـ  رشت
 33768387: فاکس 33763774: تلفن 6واحد 

Email:  abadrasht@gmail.com  
Web:  www.abadco.com 

 اندیش زنگان آباد 
 قاسم محمودیآقای  مدیر عامل:

 47شمارهـ  4 بلوکـ  غربی 43 خیابان کوثرـ  سازان()نیک ولیعصر کویـ  زنجان
 33788626 فاکس: 33788646ـ  36 تلفن:

Email:  sherkat_mohandesi2000@yahoo.com 

Web:  www.abadandish.ir 

 تدبیرشهر  آباد 
 باقری الهاحسانآقای  مدیر عامل:

ـ  2مهر ـ  خیابان سهیلـ  ابتدای بلوار صباـ  قیطریهپشت مترو ـ  شریعتی شمال
 83773268 فاکس: 66637437ـ  62233743 تلفن: 44شماره 

Email:  ashtec4@gmail.com 

Web:  www.ashtec.ir 

 اندیش گران پویاآباد 
 کاهیشهرام علیآقای  مدیر عامل:

 طبقهـ  برج البرزـ  کوچه نیکوقدمـ  راه هویزه از چهار تر پایینـ  سهروردی شمالی
 88743633 فاکس: 88364474ـ  3 تلفن: 64واحدـ  7

Email:  1153306@gmail.com 

Web:  www.alikahi.com 

  سرزمین فضاآبادگران 
 کزجآقای بهروز محمدیمدیر عامل: 

شماره ـ  مجتمع افراـ  3روبروی شهرداری منطقه ـ  بلوار کاشانیـ  میدان صادقیه
 44334723 :و فاکس تلفن 474واحدـ  436

Email:  abadgaran_sarzamin@yahoo.com 

Web:  www.abadgaransarzamin.com 
 آبادگران شرق 

 پوستچی طوسیآقای عباس امین  مدیر عامل:
 33ـ شماره  47چراغچی ـ  34وکیل آباد  بلوارـ  مشهد

 38284334ـ  38224644: و فاکس لفنت
Email:  abadgaranshargh@gmail.com 

Web:  www.abadgaran-e-shargh.ir 

 آبادگران عصرنو 
 حسین مهردادیآقای  مدیر عامل:

 63شماره ـ  آرش غربی بلوارـ  خیابان فرید افشارـ  دستگردی)ظفر(خیابان 
 66247332 تلفن و فاکس: 66247336 ـ 3 تلفن:

Email:  info@abadgaraneng.com 
 Web:  www.abadgaraneng.com 

 آبادگستر غرب 
 یمحمدد خانیحم یآقا مدیر عامل:

 2و  4شماره ـ  خیابان پانزدهمـ  اعتمادیهـ  زنجان
 33422444فاکس:  33422464ـ  33422434 تلفن:

Email:  info@abadgostar.com  
Web:   

 یآباد 
  افشار یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

ـ طبقه  6زنگ ـ  37شماره ـ  سمیاری خیابانـ  صدرپل  باالتر ازـ  شریعتیخیابان 
 66676744فاکس:  66273437ـ  4  تلفن: همکف

Email:  abadi_eng.cons@yahoo.com 

Web:   

 طرح آبار 
 جواد خدائیآقای  مدیر عامل:

 واحد یکـ  34شماره ـ  47نبش صادقی ـ  بلوار سازمان آبـ  مشهد
 37637446 فاکس: 37637447ـ  44 تلفن:

Email:  info@abarco.ir  
Web:  www.abarco.ir 

 آبان 
 فرنیس شاهکاو یآقا مدیر عامل:

 4ـ واحد  34 شمارهـ  نبش هفتمـ  منامخیابان شهید گـ  فاطمی میدان

 88383648و  88383464ـ  6 :و فاکس تلفن
Email:  abanco2000@yahoo.com 

Web:   

 اندیشان آذر آب 
 نیاآقای سیدرضا ریحانی مدیر عامل:

 638شماره ـ  متری سوم شرقی67ـ  کوی فردوسـ  گولیائلـ  تبریز
 33843473فاکس:  33844627: تلفن

Email:  info@abandishan.com   
Web:  www.abandishan.com  

 آب انرژی محیط 
 محمدرضا بهروزنیا آقای مدیر عامل:

 3واحد ـ  48شماره ـ  کوچه دوم غربیـ  خیابان سنایی

 88376488 فاکس: 88862772 تلفن:
Email:  abenergy.m@gmail.com 

Web:   

 یپو آب 
 خوحمیدرضا زرین یآقا مدیر عامل:

 63اکبری ـ  3صادقیه ـ  33مجیدیه ـ  میثاقبلوار ـ  مشهد
 33647484فاکس:  33647487 تلفن:

Email:  abpooy@yahoo.com  
Web:  www.abpooy.com 

 بنا پویش آب 
 زاده عطوفیمدیر عامل: آقای علیرضا دالل

 2 واحدـ  طبقه سومـ  )بانک سپه( نوینساختمانـ  خیابان آمادگاهـ  اصفهان
 36634386فاکس:  36634387ـ  84تلفن: 

Email:  info@abpouyesh.com  
Web:  www.abpouyesh.com 

 آ

 جامعه مهندسان مشاور ایران  ایعضاسامی ا
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 آب خاک تهران 
 محمدصادق سرزعیمآقای  مدیر عامل:

 مجتمع آب خاکـ  28شماره ـ  اردالن دومـ  بلوار امام رضاـ  میدان آزادگانـ  کرج
 36373277 فاکس: 36377647 تلفن:

Email: info@ab-khak.ir  
Web:  www.ab-khak.ir 

 آب خاک كاوش 
 م حالوت شغل عصریرح یآقا مدیر عامل:

 48واحدـ  ساختمان سیناـ  نبش شقایقـ  خیابان گلستانـ  جهانشهرـ  کرج
 34477337فاکس:  34477334ـ  3  تلفن:

Email:  akkavosh@yahoo.com 

Web:   

 آبخوان 
 نیما جعفری یآقا مدیر عامل:

 78شماره ـ  غربی صدوقیابان یخـ  یابان جمالزاده شمالیخ

 22368233 فاکس:       22347883و   22433376ـ  3 تلفن:

Email:  info@abkhan-co.com  

Web:  www.abkhan-co.com 

 فراز آبدان 
 داراب رئیسی گهروئی یآقا مدیر عامل:

        42شماره ـ  دیابان ناهیخـ  بلوار مرزدارانـ  یشهرک ژاندارمر
 44663733 فاکس: 44674377 تلفن:

Email:  abdanfaraz@yahoo.com  

Web:  www.abdanfaraz.net 

 آبران 
  یخبوشان یربوب یعل یآقا مدیرعامل:

 47 شمارهـ  یانفکش خیابانـ  شمالی شیخ بهاییخیابان خیابان مالصدرا ـ 
 88747374 فاکس: 88727444ـ  3 تلفن:

Email:  tehran@abrance.com 

Web:  www.abrance.com 

 راه آبادی آب 
  مرتضی همتیآقای  مدیر عامل:

 64 واحدـ  2 طبقهـ  23شماره ـ  بین ابوذر و مهرانـ  بلوار کاشانیـ  صادقیه
 44786436 فاکس:                        44783237: تلفن

Email:  abrah_abadi@yahoo.com  
Web:   

 آبراه اندیشان زاگرس 
  فرداد عامریالهمدیر عامل: آقای 

 43شماره ـ  462کوچه ـ  گلشن متری 42خیابان ـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه
 38334272فاکس:  38383727ـ  38383777: تلفن

Email:  abrah_andishan@yahoo.com  
Web:   

 راه پژوهان غربآب 
  فردین الهورپورآقای  مدیرعامل:
 428شماره ـ  تعریفخیابان ـ  سنندج

 33647468 فاکس: 33648733: تلفن
Email:  abrah_p2@yahoo.com 

Web:  www.abrah-p.com 

 ریگستر تدب آبراه 
 ن کالنتر یالددعالءیسآقای : رعاملیمد
 کیواحد  ـ  37شماره ـ  دستگردی)ظفر(ابان یخـ  یعتیابان شریخ

 66373346فاکس:  66373377ـ  47 تلفن:

Email:  info@abrahgostar.com  

Web:  www.abrahgostar.com 

 گستر غرباهآبر 
  همایون الهورپورآقای  مدیرعامل:

 443شماره ـ  چهارمکوچه ـ  جم خیابان جامـ  سنندج
 33433367 تلفن و فاکس:

Email:  abrahgostargharb@gmail.com 

Web:   

 آبرفت 
 یعباس دستمالچ یآقا مدیر عامل:

 373 واحدـ  33شماره ـ  متری سعادت آباد 64بلوار 

 66722444ـ  66323444 تلفن و فاکس:
Email:  abroft@yahoo.com  
Web:  www.abroft.ir 

 آبساران 
 یلیدطاهر اسماعیس  یآقامدیر عامل:

 347شماره ـ  میدان اسدآبادی تر از پایینـ  آباد()یوسف اسدآبادیخیابان 

 88644383فاکس:  88644384 تلفن:

Email:  info@absaran-co.ir  
Web:  www.absaran-co.ir 

 آبسار فارس 
 پورینباهلل ضیف یآقا مدیر عامل:

    78شماره ـ  46کوچه ـ  باغ حوضخیابان ـ  زرهیبلوار ـ  شیراز
 38376372فاکس:  38374343ـ  38673476ـ  38673474تلفن: 

Email:  absarfars_eng@yahoo.com  

Web:  www.absarfars.com 

 سو آب 
 سیدمجتبی رضوی نبوی یآقا مدیر عامل:

 86شماره ـ  64خیابان ـ  جهان آراخیابان ـ  یوسف آباد

 88233248 فاکس: 88747273ـ  88747364ـ  88747873 تلفن:

Email:  absoufirm@yahoo.com 

Web:  www.absou-ce.com 

 آب عمران پردیسان 
  ابوالفضل معصومیآقای  مدیر عامل:

 سوم طبقهـ   34 شمارهـ  منصور خیابانـ  ابتدای خیابان مطهریـ  خیابان ولیعصر
 88743632 فاکس:                   88747743 تلفن:

Email:  pardisancompany@gmail.com  
Web:   

 آبفن 
 اغیااحمد قزل یآقا مدیر عامل:
 63شماره ـ  کوچه مهاجرـ  یشمال یابان سهروردیخ یابتداـ  سیدخندان

 88344833فاکس:  88362373ـ  2 تلفن:
Email:  infoabfan@gmail.com  
Web:  www.abfan.ir 
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 آبکاوش سرزمین 
 منصور نوعی یآقا مدیر عامل:

 62شماره ـ  خیابان اقبالـ  رشادتابان یخـ  سرو شرقیـ  میدان کاجـ  آباد سعادت
 66778323 فاکس: 66463784ـ  62724634ـ  62724643 تلفن:

Email:  abkavosh@yahoo.com   
Web:  www.abkavosh.com 

 آب كرخه  
 کریم منابیآقای   مدیر عامل:

 7شماره ـ  آهنمیدان راه  ـ  اهواز
 33327327 فاکس: 33322446ـ  3 تلفن:

Email:  info@karkheh.com  
Web:  www.abkarkheh.ir 

 ریآبگ 
 فردین جعفرزاده یآقا مدیر عامل:

 44شمارهـ  شرقی نهم آسمانـ  ها آسمانمتری67ـ خیابان فرحزادیـ  آباد سعادت
 66332443فاکس:  66782343ـ  66787434ـ  66787472تلفن: 

Email:  abgeer.co54@yahoo.com  

Web:  www.abgeer.com 

 رویآب ن 
 ین جاللیحس یآقا مدیر عامل:

  48شماره ـ  نکیس خیابانـ  یابان بهشتیتر از خ نییپاـ  شمالی یابان سهروردیخ
 88733343 فاکس:       88743743ـ  42 و 88734733 ـ 4 تلفن:

Email:  info@abniru.com 
 Web:  www.abniru.com 

 آب و توسعه پایدار 
 آقای یوسف سلیمانی مدیر عامل:

 47 شمارهـ  3 بهار کوچهـ  بخشایش ریاضیخیابانـ  غربی سرو بلوارـ  آباد سعادت
 66328843 فاکس: 66724447ـ  66772374ـ  66773334 تلفن:

Email:  paydar_24@yahoo.com 

Web:   www.abtop.ir 

  آب و خاک دلتا 
 حاجیکالیی ییرزایغالمرضا م یآقا مدیر عامل:

  طبقه دومـ  ساختمان سیناـ  خیابان مازیارـ  ساری
 33347437 فاکس:  33343373ـ  33344837 تلفن:

Email:  moshaver.delta@yahoo.com 
Web:  www.deltairan.com 

 ورزان آب 
 سیخوشنو باسدعیس یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  بست چهارم بنـ  شیخ بهائی جنوبیـ  خیابان مالصدرا
 88733763ـ  88274767 تلفن و فاکس:

Email:  info@abvarzan.ir 

Web:  www.abvarzan.ir 

 آب و محیط خاورمیانه 
 مسعود نصیریآقای  مدیر عامل:

 43 واحدطبقه چهارم ـ ـ  43شماره ـ  شیخ بهایی جنوبیخیابان 
 88244337 فاکس:   88274347 ـ 44 تلفن:

Email:  info@mewe-ir.com 

Web:  www.mewe-ir.com 

 آتاوا 
 جهانگیر اصغری نائینی یآقا مدیر عامل:

 هشتم طبقه ـ 74 شمارهـ  شرقی سرو خیابانـ  میدان کاجـ  آباد سعادت
 66323447فاکس:  33472663 تلفن:

Email:  info@atava.net 

Web:  www.atava-eng.com 

 آتك 
 محمدحسن بدیع یآقا مدیر عامل:

 ساختمان آتکـ  4شماره ـ  خیابان هشتمـ  گاندی خیابان

 88273287 فاکس:  88273276ـ  3 تلفن:
Email:  info@atec-ir.com 

Web:  www.atec-ir.com 

 شهری آت 
 ونس جوادزادهی یآقا مدیر عامل:

 همکفطبقه ـ  4شماره ـ  خیابان مهیارـ  ماندال)آفریقا( بلوار

 66763473 فاکس:                         66763474ـ  4 تلفن:
Email:  atishahr@hotmail.com 

Web:   

 طیسازان محه یآت 
 خسمخی یمیحسن ابراه یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  47 شمارهـ  ساختمان مهندسینـ  مادرمیدان ـ  معلم خیابانـ  رشت
 33376432 فاکس:و  تلفن 33372373تلفن: 

Email:  asm.3000@yahoo.com 

Web:   

 آداک پویا طرح توس 
 باغدار محسن خجستهآقای  مدیرعامل:

 24شماره ـ  27نبش فکوری ـ  بلوار فکوریـ  مشهد
 38724423فاکس:  38787637: تلفن

Email:  officeadak@yahoo.com 

Web:  www.adakgroup.com 

 آذر پریساب غرب 
  یعقوب همتیآقای  مدیرعامل:

 67شماره ـ  )رنجبر( کوچه هشتمـ  خیابان کاشانیـ  ارومیه

 36666343 فاکس: 36643478ـ  3  تلفن:

Email:  azarparisab@yahoo.com 

Web:   

 آذرپیمایش 
 محمد عظیمیآقای  مدیر عامل:

 73شماره ـ  اول شهرک پروازـ  جاده باسمنجـ  تبریز
 33844726فاکس:  33836743ـ  33832273 تلفن:

Email:  info@apce.ir 

Web:  www.apce.ir 

 آذرثقال 
 میرشجاعت حاتمی سیدبگلوآقای  مدیر عامل:

ـ  3شماره ـ  ساختمان پنجم جنوبیـ  اول خیابان باکریـ  میدان جانبازانـ  اردبیل
 33348634 س:فاک 33343423 تلفن: طبقه سوم

Email:  azar_segal@yahoo.com 

Web:   
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 آراستان 
 محمدجعفر کرباسچیآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  4777شماره ـ  خواه بست حقیقتبنـ  باالتر از پل رومیـ  شریعتیخیابان 
 66237644: فاکس 66237647تلفن:      7واحد ـ  دوم

Email:  info@arastan.ir 

Web:  www.arastan.ir 

 رانیا یمیاقل یگروه پژوهش معمار ـ آران 
 رکیبابک ز یآقا مدیر عامل:

     6واحدـ  64شماره ـ  3داد ـ  دادابان یخـ  باالتر از بزرگراه صدرـ  یعتیابان شریخ
 66636333فاکس:          66674672و  66277373ـ  2 تلفن:

Email:  info@aran-consult.co 

Web:  www.aran-consult.co 

 )آران نقش آرا )آناكو 
 آقای ارشد محدودی مدیر عامل:

 47شماره ـ  متری گلستان48ـ  خیابان باخترـ  عصر جنوبیولیـ  تبریز
 33643287 فاکس: 33643286ـ  4 تلفن:

Email:  anaco5811@gmail.com 

Web:  www.anaco.ir 

 آرپه 
 ینورتورج خواجه یآقا عامل:مدیر 

 48شماره ـ  ابان دوازدهمیخـ  ابان پاکستانیخـ  یابان بهشتیخ

 88737634فاکس:  88733677ـ  88733333 تلفن:

Email:  arpe_ir@yahoo.com 

Web:   

 نیآرتاب 
 ن  یبکیمحمد ن یآقا مدیرعامل:

 طبقه اولـ  36شماره ـ  یداربنبش ـ  فیاضی)فرشته(ابان یخـ  الهیه

 66732733فاکس:         66732737ـ  66747332 تلفن:

Email:  artabin@artabin.com 

Web:  www.artabin.com 

 آرتك و همکاران 
 موسی مرادیانی یآقا مدیر عامل:

 34شماره ـ  دوست ابان حجتیخـ  (سهیل)ینادر ابانیخـ  بلوار کشاورز
 88338373 فاکس: 88323887 ـ 88323487 تلفن:

Email:  artec_cp@yahoo.com 

Web:  www.artec-eng.com 

 آرتیمان 
 نادر روزرخمدیر عامل: آقای 

 63واحد ـ  37شماره ـ  فتحی شقاقیخیابان ـ  یوسف آباد
 88763836 فاکس:            88474784ـ  3تلفن: 

Email:  info@artiman-co.com 

Web:  www.artiman-co.com 

 آرسس پل پارس 
 سعید کریمی ثابتمدیر عامل: آقای 

 7طبقه ـ  48شماره ـ  کوچه نوزدهمـ  خیابان قصیر)بخارست(ـ  آرژانتینمیدان 
 88474737فاکس:  88476323ـ  88332473 تلفن:    43 واحدـ  جنوبی

Email: info@arcespol.com  

Web:  www.arcespol.com 

 آرسیس پارسیان سازه 
 محسن صانعیمدیر عامل: آقای 
طبقه ـ  68 شمارهـ  کوچه شریفـ  قبل از خیابان آپاداناـ  شمالیخیابان سهروردی

 88473477فاکس:        88473783ـ  88473764تلفن:       چهارم جنوبی

Email: arsisps@gmail.com  

Web: www.arsisps.com 

 کایآرس 
 ورسیدمهدی بخت یآقا مدیر عامل:

ـ  44 شمارهـ  غربی نبش گلزارـ  خیابان اسالمیـ  چهارراه گیالنـ  پاسداران
 88376747 فاکس: 88346433تلفن:   4طبقه

Email:  rcca.civil@gmail.com 

Web: www.rcca.co  

 آرشن 
 یز آرامیکامب یآقا مدیر عامل:

     47شماره ـ  مسو و ستیبکوچه ـ  آرا هانجابان یخـ  آباد()یوسفاسدآبادی ابانیخ
 88237322 فاکس: 88776434ـ  88776283ـ  88767473 تلفن:

Email:  info@archen-co.com 

Web:  www.archen-co.com 

 آركاندید 
  منشکورش بزرگآقای  مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  46شماره ـ  خیابان مالصدرا

 88274234فاکس:  88734883ـ  88884333ـ  88226823 تلفن:

Email:  info@arcandid.com 

Web:  www.arcandid.com 

 آرمان راه غرب 
 بهرام رضاطلبیآقای  مدیر عامل:

 ساختمان صباـ  سیما روبروی صدا وـ  جم خیابان جامـ  سنندج
 33223276فاکس:  33223273ـ  4 تلفن:

Email:  armanrah.gharb@yahoo.com 

Web:  www. armanrah.com 

 آرمانشهر 
 سیروس حدیدی یآقا مدیر عامل:

کوچه سوم نبش  ـ  قدس بلوارـ  تن خیابان پنجـ  جنگل سردارابان یخانتهای 
 44826434فاکس:  44864748: تلفن 64شماره ـ  شرقی

Email:  armanshahr.moshaver@gmail.com 

Web:  www.armanshahr.ir 

 آرا  آرمه 
 یرسول احمد یآقا مدیر عامل:

 3 و  8 واحدـ  847شماره ـ  راه سرسبز باالتر از چهارـ  خیابان آیتـ  نارمک
  77432348ـ  77436336ـ  77434443 ـ 77436446  تلفن و فاکس:

Email:  arme_ara@yahoo.com 

Web:  www.armeara.com 

 آرمه طرح اسپیدان 
  بهناز شاهمرادی خانم مدیر عامل:

ـ  پردیس مجتمع اداریـ  کوی امام صادق نبشـ  جریب خیابان هزارـ  اصفهان
 32733336 فاکس:تلفن و       32732484 تلفن:           6واحدـ  3ورودی

Email:   armetarh@gmail.com 

Web:      
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 آرون جوش صنعت 
 صفتمجید نیکآقای  مدیر عامل:

 36 شمارهـ  مرکزیخیابان سازمان برنامه ـ  غرب بلوار فردوسـ  فلکه دوم صادقیه
 44476333 فاکس:  44438737ـ  8 تلفن:      3 واحد ـ

Email:   aron_joosh@yahoo.com 

Web:  www.aronjs.com 

 آروین بنا 
 مصلح خرمی بهرامآقای  مدیر عامل:

طبقه فوقانی فروشگاه رنگ ـ  مسکنروبروی بانک ـ  الک میدان حمزهـ  بابل
 36336344 فاکس:          36332364ـ  6 تلفن: سفیدگر

Email:   arvinbana@yahoo.com 

Web:  www.arvinbana.com 

 ن خاک یآرو 
 فریرضا بهاریعل یآقا مدیر عامل:

  326شماره ـ  فجرو  معزیبین خیابان ـ  بهمن 66خیابان ـ  دزفول
 46333743 فاکس: 46367642  تلفن:

Email:  info@arvinkhak.com 

Web:  www.arvinkhak.com 

 شرو قرنیا پیآر 
 سهراب ضیایی یآقا مدیر عامل:

 شکرآبیکوچه نبش ـ  زاده ابان امامیخـ  (دولتکالهدوز) چهارراهـ  یعتیابان شریخ
 66774324فاکس:        66244777 تلفن:       476شماره 

Email:  info@ariaoil.com 

Web:  www.ariaoil.com 

 ن بنایآر 
 یخسرو مجذوب زنجان یآقا مدیر عامل:

 7واحدـ  436 شمارهـ  مطهری راه چهار جنوب شرقیـ  دریا بلوارـ  نبزرگراه چمرا
 88323386فاکس:      88323384تلفن: 

Email:  arian.bana.co@gmail.com 

Web:  www.arianbana.org 

 آزادبوم 
 یورز ن سالحیالد نجم یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  48 و 42ن بین خیاباـ  بیستون خیابانـ  (آبادیوسفخیابان اسدآبادی)
 88334483 فاکس: 88772246ـ  88762788 تلفن:    3واحد ـ  3 طبقه ـ 

Email:  azadboom@yahoo.com 

Web:   

  مکانیك خاک بیستونآزمایشگاه فنی و 
 نورالدین زارعیآقای  مدیر عامل:
 772شماره ـ  متری جنوبی48ـ  ششمایستگاه ـ  6فرهنگیان فاز ـ  کرمانشاه

 34642832فاکس:            34668747ـ  44 تلفن:
Email:  bistoongeo@gmail.com 

Web:   

 ش همکارانیآزما 
 آقای سیدرضا آزمایش مدیرعامل:
   33 شمارهـ  ماگنولیا کوچهـ  خیابان مطهری نرسیده بهـ  قائم مقام فراهانیخیابان 
  88376364 فاکس: 88373424ـ  88833333 تلفن: 3واحد

Email:  info@a4group.org 

Web:  www.a4group.org 

 یپ آزمون خاک 
 کیاصغرب یمصطف یآقا مدیر عامل:

شماره ـ  4خیابان والفجر ـ بن بست والفجر ـ  ایثارگرانابان یخ ـ جنت آباد جنوبی
 44487832 ـ 44784277 :و فاکس تلفن ـ طبقه همکف 44

Email:  azmonkhak@yahoo.com 

Web:   

 شهر آژند 
  سیروس مهراندیشآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  44شماره ـ  هشتم(ساوجی نیا)کوچه ـ  خیابان پاکستانـ  خیابان بهشتی
 88334478 فاکس:       88737678و  88336373ـ  44 تلفن: اول

Email:  azhandshahr@yahoo.com 
Web:   

 آب آسارا 
 یمیمحمدطاهر رح یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  (ی)صادقدهم خیابانـ  یشمال )امیرآباد(ابان کارگریخ
 88237333فاکس:  88234346ـ  88234334 تلفن:

Email:  info@asarab.com 

Web:  www.asarab.com 

 آسو شهر میدیا 
 اردالن حسینیمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه اول ـ  343 شمارهپایین تر از میدان جمهوری ـ ـ  بزرگراه نواب صفوی
 6واحد

 22333687فاکس:  22378777لفن: ت

Email:  info@asoshahr.com 

Web:  www.asoshar.com 

 آسه صنعت 
 یانیآشت یزیچنگ یعل یآقا مدیر عامل:

ـ  (66)طاهری خیاباننبش ـ  غربی یابان قندیخـ  یشمالیسهروردخیابان 
 88733324 فاکس: 88723343ـ  88737734 تلفن: 4شماره

Email:  info@asehsanat.com 

Web:  www.asehsanat.com 

 آشناب 
 عدلی آقای شهریار احمدی مدیر عامل:

 334شماره ـ  جنب خیابان گلبادـ  خیابان آزادیـ  تبریز
 33334362فاکس:   33378443 تلفن:

Email:  info@ashenab.com 

Web:  www.ashenab.com 

 آگور آژند 
  هدخانم الدن خدادامدیر عامل: 

 3زنگ ـ  2شماره ـ  بن بست هالهـ  خیابان علویـ  بلوار اندرزگوـ  شمالی کامرانیه
 66278234تلفن و فاکس:  66278233تلفن: 

Email:  agore.co@gmail.com 

Web:  www.agore.co 

 آگوش 
 یریمال یمحمد گودرز یآقا مدیر عامل:

 47شماره  ـ  نادرکوچه ـ  خیابان بهشتیباالتر از ـ  ولیعصر
 88763484 تلفن و فاکس:

Email:  agauch1992@gmail.com 
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Web:  www.agauch.com 

 آماتیس رابین 
 نیپورخادم نم نیمدیر عامل: آقای حس

 4 واحدـ  24شماره ـ  نیمی ابن ابانیخـ  شمالی یسهرورد ابانیخ
 88372246فاکس:  88372278ـ  47تلفن: 

Email:  info@amara.ir 

Web:  www.amara.ir 

 آمایش سرزمین دیرین 
 رضا بهبهانیمدیر عامل: آقای 

ـ  نبش بن بست یاسمنـ  443انتهای خیابان ـ  بلوار ارمـ  مهرشهرـ  کرج
 33443342فاکس:   33473433: تلفن  4واحدـ  3/436شماره ـ  ساختمان عقیق

Email:  rezabehbehani@yahoo.com  
Web:   

 طیش محیآما 
 خواهمحمد عدالت یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  کوچه برادرانـ  ابان دربندیخـ  میدان قدسـ  شیتجرمیدان 

 66736742 فاکس: 66773786ـ  66776437 تلفن:

Email:  amayesh.mohit@yahoo.com 

Web:   

 آمود 
 نیاسعید سادات یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  2شماره ـ  دوم کوچهـ  یابان عربعلیخـ  ابان خرمشهریخ
 88732632فاکس:       88343447ـ  3 تلفن:

Email:  info@amood.com 

Web:  www.amood.com 

 آمودان كرمان 
 کوروش افضلیآقای  مدیر عامل:

 طبقه اولـ  44شماره ـ  3فیروزه ـ  فیروزهخیابان ـ  کرمان
 36438373 :و فاکس تلفن

Email:  amoodan20@yahoo.com 

Web:   

 راه آمود 
 اسماعیل مداحیمدیر عامل : آقای 

 47شماره ـ  بیست و نهمخیابان ـ  زاگرسخیابان ـ  میدان آرژانتین

 88246643فاکس:  88246427: تلفن

Email:  info@amoodrah.com 

Web:  www.amoodrah.com 

 آورث 
 یمختار زیپرو یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  6نبش فجرـ  خیابان هفدهمـ  مقدم خیابان فرشیـ  خیابان کارگرشمالی
 88233343 فاکس:      88233332ـ  7 تلفن:      واحد یکـ  اولطبقه ـ  42

Email:  avers_co@yahoo.com 

Web:  www.avers_co.com 

 آوكان 
 یدکاظم طاهریس یآقا مدیر عامل:
ـ  468شماره ـ  کوچه ترابندهجنب ـ  جنوبی(خالد اسالمبولی)گاندی خیابان 

 44واحد
 88676273ـ  88676244: و فاکس لفنت

Email:  avkan.con.eng@gmail.com 

Web:   

 نیآوند برز 
 ن خدابندهیق افشیتوف یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  46شمارهـ  وشیابان داریخـ  یشه و سهروردین اندیبـ  خیابان بهشتی
 88477374فاکس:           88436333 تلفن:       3واحد ـ  سوم

Email:  info@ab-ce.com 

Web:  www.ab-ce.com 

 آوند طرح 
 یدجوادیمحسن حاج س یآقا مدیر عامل:

 4واحد ـ  طبقه اولـ  47شماره ـ  پور خیابان عباسـ  ولیعصرخیابان 
 88734448 فاکس:            88887768ـ  3 تلفن:

Email:  avandtarh_co@yahoo.com 

Web:   

 سازه آونگ 
 جواد جعفریمحمدسید یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  طبقه سومـ  862 شمارهـ  هویزه خیابان نبشـ  شریعتیابانیخ
 62444777ـ  62446363ـ  62443736  تلفن و فاکس:

Email:  avangsaze@gmail.com 

Web:   

 ژه مهریآو 
 پوررازید شیمج یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  مسجد بست بنـ  خیابان رفیعیـ  )نیاوران(باهنر خیابان
 66873344فاکس:  66836336ـ  66632778 تلفن:

Email:  email@avijehmehr.com 

Web:  www.avijehmehr.com 
 آهون 

 راوری یمرتضودعماد یس یآقا مدیر عامل:
 طبقه اولـ  4 شمارهـ  کوچه امینیـ  پارک ساعیباالتراز ـ  خیابان ولیعصر

 88887373 فاکس:       88733384 تلفن:

Email:  ahoon@ahoon.net 

Web:  www.ahoon.net 

 طرح و برنامه انایریآ 
 الدینخانم مریم غیاثمدیر عامل: 

شماره ـ  و چهارراه مسجد یعالمه جنوب ابانیخ نبیپل مدیریت ـ ـ  آباد سعادت
فاکس:    88327843 و 88287427 ـ 4 تلفن:    4 واحدـ  6طبقه ـ  63

88327373 
Email:  irianaco@gmail.com 

Web:  www. irianaco.com 

 گانیآ 
 یمیرکریدمسعود میس یآقا مدیر عامل:
 4 واحدـ  4شماره ـ  نبش کوچه ارمـ  بعداز تقاطع کار و تجارتـ  خیابان ونک

 88438733ـ  88438774ـ  88438437 تلفن و فاکس:
Email:  info@aigan.ir 

Web:  www.aigan.ir 

 آیین تدبیر 
  رضا شهیدیآقای  مدیر عامل:
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 روبروی بیمارستان محب یاسـ  اللهی شمالی نجاتخیابان ـ  زند کریمخانخیابان 
  88838667 فاکس: 88838344ـ  46تلفن: طبقه پنجمـ  646شماره ـ 

Email:  ayeentadbir@yahoo.com 

Web:  www.ayeentadbir.com 

  طراحان البرزابنیه 
 چیکلکامیرحسین شجاعی آقای  مدیر عامل:

 4شماره ـ  کوچه همدانـ  کارگر شمالیخیابان 
 22347444 س:فاک 22348284ـ  22434833و  22464726ـ  3 تلفن:

Email:  info@ata-eng.com 

Web:  www.ata-eng.com 

 یه فنیبنا 
 زادهیغالمرضا عرش یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  ششم و ابان چهلیخـ  آباد()یوسفاسدآبادی ابانیخ

 88643643  :فاکس         88736484ـ  88736743 تلفن:
Email:  manager@mabnieh.com 

Web:   

 شینواند هیابن 
 ییل رضایاسماع یآقا مدیر عامل:

 64شماره ـ  سیزدهمکوچه ـ  سیفخیابان ـ  غربشهرک 
 43236777 اکس:ن و فتلف

Email:  info@abn-co.com 

Web:  www.abn-co.com 

  راهاتحاد 
 جواهری جواد زرگرآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  کوچه حسینیـ  بلوار عدل جنوبیـ  میدان عدلـ  پونک
 42748442فاکس:  42743842ـ  42743724تلفن: 

Email:  ettehadrah@gmail.com 

Web:  www.ettehadrah.ir 

 اتفاق طرح و تدبیر 
 آقای اردشیر نمیرانیانمدیر عامل: 

 6ـ طبقه  4شماره ـ  بست خیامبن ـ  باالتر از پل سیدخندانـ  خیابان شریعتی
 66823726فاکس:  66872773: تلفن

Email:  tarho.tadbir@yahoo.com 

Web:   

 اثر 
 یشمیاحمد ابر یآقا مدیر عامل:

 46 شمارهـ  کوچه نصیبیـ  وی پارکباالتر از چهارراه ـ  خیابان ولیعصر

 66733464ـ  8 تلفن و فاکس:

Email:  info@asarconsult.com 

Web:  www.asarconsult.com 

 كارخانجات شیمیایی و نصب كارا تجهیز طرح)اكشن(احداث 
 سروش بیضائیآقای  مدیر عامل:
 طبقه چهارمـ  63شماره ـ  خیابان ششمـ  مقام فراهانی خیابان قائم

 88373364 :و فاکس تلفن 88734823: تلفن
Email:  info@akshenco.ir 

Web:  www.akshenco.ir 

 ریاخ 
 یمحمد محمود یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  7شماره ـ  بست کاجخیابان یخچال ـ خیابان یاسمن ـ نبش بن 
 66266438: و فاکس تلفن

Email:  akhirco@gmail.com 

Web:  instagram.com/akhirco 

 ادواره 
 گومحمود تسبیحآقای   مدیر عامل:

 44واحد ـ  3شماره ـ  نرسیده به شریعتیـ  انتهای خیابان مطهری
 88447487فاکس:  88437334ـ  6 تلفن:

Email:  advareh@advareh.com 

Web:  www.advareh.com 

 ارتاز 
 انیر نظریرایژ یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  3شماره ـ  کوچه دومـ  خیابان عشقیارـ  خیابان خرمشهر
 88334423 فاکس:            88736747ـ  88736277 تلفن:

Email:  artaz@ymail.com 

Web:   

 آسیا ارجان نقشه 
 فیروز غالمیآقای  مدیر عامل:

 مجتمع ـ  جنب پارکینگ کارونـ  خیابان موسویـ  خیابان سلمان فارسیـ  اهواز
 36334447 فاکس:       36334442 تلفن:    43واحدـ  طبقه ششمـ  االنبیاخاتم

Email:  arjan_naghsheh@yahoo.com 

Web:  www.arjanmapasia.blogfa.com 

 اردام 
 یعباس طاهر یآقا مدیر عامل:
 4 شمارهـ  بست سومبنـ  یرودیابان شیخـ  جنوبی ابان مفتحیخـ  تیرمیدان هفت

 88372347 فاکس: 88372477 ـ 88372444 تلفن: 6طبقهـ 

Email:  info@ardamco.com 

Web:  www.ardamco.com 

 َسازه غربرشا 
 پورمحمد رحیمآقای  مدیر عامل:

ـ  مجتمع اداری تجاریـ  معراجخیابان ـ  شهرک پردیسـ  توحیدلوار بـ  سنندج
 33346773فاکس:     33346474ـ  33343748 تلفن:    43شماره ـ  طبقه اول

Email:  co_asg1@yahoo.com 

Web:   

 اركان رهاب 
 پوراصغر یزدانیآقای  مدیر عامل:

 373شماره ـ  متری چهارم 8کوچه ـ شمالی  راه اول چهارـ  کوچمشکیـ  زنجان
 33444288 فاکس: 33433383ـ  33433337 تلفن:

Email:  arkanrahab@yahoo.com 

Web:  www.arkanrahab.ir 

 اركان طرح 
 یزاده خراسانینعلیمحمدرضا حس یآقا مدیرعامل:

 6واحد ـ  42شماره ـ  ششم یکوـ  یابان عربعلیخـ  ابان خرمشهریخ
 88734776 تلفن و فاکس:

Email:  arkantarhconsultants@yahoo.com 

Web:   

 نقش معماری اركان 
 عنایت اله طالبیمدیرعامل: آقای 

 ا
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 7ـ واحد  432ـ شماره بلوار میرداماد ـ جنب بانک مرکزی 
 66634238فاکس:  66622672: تلفن

Email:  arkannaghsh@yahoo.com 

Web:  www.arkannaghsh.com 

 ارگ بم كرمان 
 ینیقیار یشهر یآقا مدیر عامل:

و  672 واحدـ  طبقه دومـ  ی جنوبیلهاگ تجاریمجتمع ـ  6 فاز ـ  شهرک اکباتان
 44244346 فاکس: 44224227ـ  24 تلفن: یجنوب 677

Email:  bamcitadel@yahoo.com 

Web:  www.bamcitadel.ir 

 البرز انهیارگ و آش 
 عبدالحسین درویشمدیر عامل: آقای 

 674واحد ـ  سپهر ساختمانـ  طالقانی جنوبیـ  کرج
 36736237فاکس:  36744343 لفن:ت

Email:  arshinia@yahoo.com 

Web:   

 اساس راه 
 یمیغالمرضا بهرام رح یآقا مدیر عامل:

 6شماره ـ  42 کوهسنگیخیابان ـ  مشهد

 38434647 فاکس: 38447348 ـ 3 تلفن:
Email:  asasrah@yahoo.com 

Web:   

 اسپادانا سامان 
 حسین ممنونآقای غالم مدیر عامل:

 طبقه دومـ  37شماره ـ  سیزدهم کوچهـ  جنوبی شیخ صدوق ابانیخـ  اصفهان
 32287463 فاکس: 32234762ـ  7: تلفن

Email:  espadana10102@gmail.com 

Web:  www.espadanagroup.ir 

 اطلس تهران 
 شاملو  یگدلیمحمدرضا ب یآقا مدیر عامل:

ـ  3طبقهـ  338شماره ـ  47ساختمانـ  بین بزرگمهر و انقالبـ  فلسطینابان یخ
 22334687ـ  22333373ـ 22334774 :و فاکس تلفن 46واحد

Email:  atlastehran@yahoo.com 

Web:   

 یافق گستر سازندگ 
 مدیر عامل: خانم فتانه دانشمند مالیری

 46واحد ـ  طبقه سومـ  68شماره ـ  خیابان دومـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(
 88387444فاکس:  88384673ـ  4تلفن: 

Email:  info@ogsco.com 

Web:  www.ogsco.com 
 فارس البرز  

  یریششم اصغرعلی یآقا مدیر عامل:

 343شماره ـ  42کوچه روبروی ـ  یابان فردوسیخـ  رازیش

 36343438فاکس:  36342783ـ  36343662: تلفن

Email:  info@alborzconsult.com 

Web:  www.alborzconsult.com 

 الزام 
 اسمعیل هوشیارفرد یآقا مدیر عامل:

 چهارمطبقه ـ  6 شمارهـ  32 کوچهـ  ک ساعیاز پار باالترـ  ولیعصر خیابان
 88883443فاکس:  88877683ـ  88877687: تلفن

Email:  elzam.eng@gmail.com 

Web:  www.elzam.ir 

 رانیامکو ا 
 زادهیخراسان محسن یآقا مدیر عامل:

 87شماره ـ  یخردمند شمالخیابان ـ  کریمخان زند ابانیخ
 88373467 فاکس:          88373448ـ  43 تلفن:

Email:  info@emcoiran.ir 

Web:  www.emcoiran.ir 

 اندازیار طرح پارسوا 
 آقای پوریا نبویمدیر عامل: 

 47شماره ـ  بهشت یککوچه ـ  مبارک آبادـ  سنندج
 33324363 :و فاکس تلفن

Email:  info@atparswa.com 

Web:  www.atparswa.com 

 انجام طرح تدبیر 
 جهانگیر انصاری مهاآبادیآقای  مدیر عامل:

 3واحد ـ  44شماره ـ  کوچه کوروشـ  خیابان قباـ  شریعتیخیابان 

 66834833فاکس:  66834384ـ  6 تلفن:
Email:  anjam_tarh_tadbir@yahoo.com 

Web:   

 شکاریاند 
 انیمحمدرضا صفو یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  یام غرب یابان سیخـ  آبادسعادت

 88237433 فاکس:       88287364ـ  88237468 تلفن:

Email:  info@andishkar.com 

Web:  www.andishkar.com 

 اندیشگران سپهرآرا 
  علی پورتحویلداریآقای  مدیر عامل:

 طبقه سومـ  422 شمارهـ  )آپادانا(خیابان خرمشهر
 88737876 تلفن و فاکس: 88737873تلفن: 

Email:  info@andishgaran.com 

Web:  www.andishgaran.com 

 هیتوان تهو شهیاند 
 یملکم یهنر یآقا مدیر عامل:

           3 واحدـ  ساختمان سپیدارـ  48 شمارهـ  فر سیوخیابان کاوـ  خیابان بهشتی
 88333784فاکس:  88738232ـ  88733437 تلفن:

Email: att@anttco.com 

Web:  www.anttco.com 

 توسعه باخترسازان شهیاند 
 رضا فرهمند  یآقا مدیر عامل:

 8 واحدـ طبقه اول ـ  43/3 شمارهـ  یاستاندار یروبروـ  ینیابان امیخـ  هیاروم
 36643438فاکس:  36634837ـ  36633373ـ  36644734  تلفن:

Email:  astb6261.co@gmail.com 

Web:   

 سازان صنعتی پارساندیشه 
 محمدحسن سلطانیآقای  مدیر عامل:
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 6 واحد ـ  8شماره ـ  36خیابان ـ  اسدآبادی)یوسف آباد( خیابان 
 88742368 فاکس: 88473376ـ  88478776ـ  88478772 تلفن:

Email:  info@aspars.com 

Web:  www.aspars.com 

 یانرژ 
 ینورحسن خواجه یآقا مدیر عامل:

ـ طبقه  37 شمارهـ  شرقیلعل خیابان ـ  خیابان پروین اعتصامیـ  خیابان فاطمی
 88326344 فاکس: (خط 4) 88336748 تلفن: اول

Email:  info.ecegroup@gmail.com 

Web:  www.energy-cons.ir 

  نواندیشانرژی 
 محمدمهدی نوذریآقای  مدیر عامل:

 46واحد ـ  74شماره ـ  بلوار ستاریـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 88233434 فاکس:                 88233437 تلفن:

Email:  info@neecoenergy.com 

Web:  www.neecoenergy.com 

 و صنعت یانرژ 
 محمدمهدی بهنیا یآقا مدیر عامل:

 333شماره  ـ  )ظفر(غربی دستگردیخیابان 

 88247372فاکس:           88837766ـ  88837732 تلفن:
Email:  info@eic-eng.com 

Web:  www.eic.eng.com 

 یمیانرش 
  هدایت اله هدایتیآقای  مدیر عامل:

 83شماره ـ  پناه زدانیابان یخـ  ردامادیباالتر از مـ  عصریابان ولیخ

  88777732 فاکس: 88772473 تلفن:

Email:  info@enerchimi.com 

Web:  www.enerchimi.com 

 گران اوج انطباق 
  کیانوش خورشیدیمدیر عامل: آقای 

 4شماره ـ  کوچه نوذریـ  معصومیخیابان ـ  میدان چیذرـ  بلوار اندرزگوـ  فرمانیه
  66334432 فاکس:و  تلفن ـ طبقه دوم

Email:  info@entebaghgaran.com 

Web:  www.entebaghgaran.com 
 انهار جنوب 

 پوریمیمنصور فه یآقا مدیر عامل:
 38شماره ـ  خیابان میهن غربیـ  کیانپارسـ  اهواز

 33386326ـ  33388634تلفن و فاکس: 

Email:  info@anharjonoob.ir 

Web:  www.anharjonoob.ir 

 اوج پژوهش صنعت 
 یناصر فالح یآقا مدیر عامل:
 37 شمارهـ  خیابان خدریـ  میدان شعاعـ  مقام فراهانی خیابان قائم

 88363732ـ  7فاکس:        88363477 ـ 47 تلفن:
Email:  info@aps.ir 

Web:  www.aps.ir 

 تسنیا 
 محمدحسین رهنمایی یآقا مدیر عامل:

      4شماره ـ  کوچه پنجمـ  یغرب یابان قندیخـ  یشمال یابان سهروردیخ
 88723833 فاکس: 88734734 تلفن:

Email:  contact@itcen.ir 

Web:  www.itcen.ir 

 رانیتوک ایا 
 محمدحسین ترابی یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  میدان یاسمنـ  ولنجک
 66434332 فاکس: 66434337 تلفن:

Email:  info@iranitok.com 

Web:  www.iranitok.com 

 رانیع ایجاد صنایا 
 نیعبدالرضا پرو یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  673 شمارهـ  64 و43ابانیخ بینـ  آباد()یوسفاسدآبادیابان یخ
 88767237 فاکس: 88774446ـ  4 تلفن:

Email:  isi_cons_eng@yahoo.com 

Web:   

 ایده پادیر 
 همایون موثقیآقای  مدیر عامل:

ساختمان آذر احرار ـ  6 شمارهـ  نبش کوی نوزدهمـ  جنوبی خیابان خیامـ  ارومیه
 36663677 فاکس: 36633237 تلفن: طبقه دوم ـ

Email:  ideh_padeer@yahoo.com 

Web:   

 پردازان توسعه ایده 
 مجیدطالب بیدختیمدیر عامل: آقای 

ـ  34شماره ـ  یقموش خیابانـ  همت پلبه  دهینرسـ  یاصفهان یبزرگراه اشرف

 6واحد

 44627773لفن و فاکس: ت

Email:  info@idehpardazan.ir 

Web:  www.idehpardazan.ir 

 ده و اجرایا 
 یمسعود نعمت یآقا مدیر عامل:

 ورودیـ  6374شمارهـ  کوچه امینینبش ـ  روبروی پارک ساعیـ  خیابان ولیعصر
 88778873فاکس:  88733334 تلفن: 2واحد ـ  دوم

Email:  eadavaejra@yahoo.com 

Web:   www.eadevaejra.com 

 ران آرکیا 
 زواره یاریسهراب شهر یآقا مدیر عامل:
 4شماره ـ  شهرزاد بست بنـ  خیابان خدامیـ  میدان ونک

 88746433 فاکس: 88743343ـ  47 تلفن:

Email:  info@iranarch.ir 

Web:  www.iranarch.ir 

 شیران آمایا 
 نیما حافظی یآقا مدیر عامل:

ـ  افشان خیابان گلـ  یاشاابان یخـ  باالتر از میدان سروـ  بلوار پاکنژادـ  آبادسعادت
 66723363 فاکس:      66728633 تلفن:      3 شمارهـ  کوچه کوهستان مرکزی

Email:  iran_amayesh@yahoo.com 

Web:  www.iran-amayesh.com 

 رانابیا 
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 یابوالقاسم توتونچ یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  کوچه ژیالـ  خیابان بصیریـ  دوراهی قلهکـ  خیابان شریعتی
 66276787 :فاکس 66233747ـ  33 تلفن:

Email:  info@iranab-eng.com 

Web:  www.iranab-eng.com 

 ران استنیا 
 فرخو بابک یآقا مدیر عامل:

کوچه ـ  آرا خیابان جهانـ  د گمنامیشه بزرگراه میدان گلها ـ ـ  فاطمیدان یم
 فاکس: 88766437 تلفن:      8 شمارهـ  خیابان ساجدینبش ـ  4/46

88762233 

Email:  info@iranoston.com 

Web:  www.iranoston.com 

 ران بنیا 
 رادیفرامرز صارم یآقا مدیر عامل:

ـ  طبقه اولـ  44 شمارهـ  خیابان قبادیانـ  باالتر از میردامادـ  عصرولیخیابان 
 88873423 فاکس:             88873427ـ  6 تلفن: 4 واحد

Email:  info@iranbon-eng.com 

Web:  www.iranbon-eng.com 

 یران توپوگرافیا 
 نواز اسفندآبادیخانم پروین غریب مدیر عامل:

ـ  6747 شماره ـ  بهرامیداروخانه دکتر جنب ـ  یمطهر از باالترـ  عصریابان ولیخ
 88764282 فاکس: 88762383ـ  88762382 تلفن: 3 طبقه

Email:  ir_topography@yahoo.com  

Web:   

 ران خاکیا 
 سیدمحمد بصیر یآقا مدیر عامل:

     6 شمارهـ  ستمیب کوچهـ  غربی یابان قندیخـ  شمالی یابان سهروردیخ
 88728733 فاکس: 88722423ـ  3 تلفن:

Email:  irankhak@gmail.com 

Web:  www.irankhak.ir 

 ران ساحلیا 
 محسن جبلی یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  ششمکوچه ـ  پروانه خیابانـ  چمراننرسیده به ـ  احمد آلبزرگراه 
 88334736فاکس:  88334733ـ  3 :تلفن

Email:  iransahel_cons_eng@yahoo.com 

Web:  www.iransahel.com 

 ر توسرانشهیا 
 امیرمحمد صدیقی یآقا مدیر عامل:

 447شماره ـ  44 و46 بین خیام ـ  خیام جنوبیبلوار ـ  مشهد
 37244688فاکس:          37263724 تلفن:

Email:  iranshahr.co@gmail.com 

Web: www.iranshahrtoos.com  

 یران كارتوگرافیا 
  صادق راستینه یآقا مدیرعامل:

 6زنگ ـ  44 شمارهـ  44کوچه ـ  شمالی ابان فالمکیخـ  4 فازـ  غربشهرک 
 88733343 فاکس: 88373437  تلفن:

Email:  info@irancartography.ir 

Web:  www.irancartography.ir 

 ایران نقشینه 
 ابوالفضل خسرویآقای  مدیر عامل:

 2شماره ـ  کوچه سیمیاریـ  ابتدای پل صدرـ  خیابان شریعتی
 66333477 فاکس: 66334423ـ  2 تلفن:

Email:  info@irnaghshineh.com 

Web:   

 ستایا 
 اهلل فرهودیعنایت یآقا مدیر عامل:

 طبقه پنجمـ  622 ساختمانـ  رعمادیمخیابان  یروبروـ  یابان مطهریخ

 88372733 فاکس:             88863347ـ  88867346 تلفن:

Email:  info@ista-inc.com 

Web:  www.ista-inc.com 

 بن ستایا 
 یمان خالقیپ یآقا مدیر عامل:

 اول طبقه ـ  48ره شماـ  (شریفی)34خیابان ـ  آرا خیابان جهانـ  آباد یوسف
 88663842 فاکس: 88763774ـ  88773738 تلفن:

Email:  info@eastabon.co.ir 

Web:  www.eastabon.co.ir 

 ایستا گویا 
 فرهاد فطروسی یآقا مدیر عامل:

ـ  صحرای شمالیـ  کوهستان خیابانـ  کتاب میدانـ  بلوار فرحزادیـ  غرب شهرک
 66332433فاکس:    66732328ـ  66774347تلفن:   3 شمارهـ  پنجم یصحرا

Email:  istagouya@gmail.com 

Web:  www.istagouya.com 

  راهایمن پنام 
 هایده حسن زاده خانممدیر عامل: 

 واحد یکـ  مجتمع صدراـ  نبش خیابان منصفیـ  خیابان پوداتـ  امانیهـ  اهواز
 33333474فاکس:  33334244ـ  33333474 تلفن:

Email:  saferoadsurface@yahoo.com 

Web:  www.saferoadsurface.com 

 ایمن تقاطع 
 شهرام آفتابی آذرمدیر عامل: آقای 

 68 شمارهـ  دولتشاد شرقیخیابان ـ  افشار خیابان فریدـ  خیابان دستگردی)ظفر(
 66834337فاکس:  66834227ـ  3تلفن:   4واحد ـ 

Email:  info@etce.org  

Web:   www.etce.org 

 ایمن راه 
 طرقی حکیمیاهلل رحمتآقای  مدیر عامل:

 7 شمارهـ  چهارمخیابان ـ  )وزرا(خالد اسالمبولیخیابان 
 88777736 فاکس:      )ده خط(   88777734  تلفن:

Email:  info@imenrah.com 

Web:  www.imenrah.com 

 ایمن سازه فدک 
 علی تبار آقای مدیر عامل:

 43شماره ـ  43خیابان ـ  خیابان سیمای ایرانـ  بلوار ایوانکـ  شهرک غرب)قدس(
 88778633فاکس:  88734632ـ  88326444ـ  88372747 تلفن:

Email:  info@isf.co.ir 

Web:  www.isf.co.ir 
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 من طرحیا 
 علیرضا بادپر یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  7شماره ـ  شهریارخیابان ـ  میدان سلماسـ  میدان گلها

 88778467 فاکس:        88336624ـ  88763767 تلفن:

Email:  imentarh@yahoo.com 

Web:  www.imentarh.com 

 اینکوتکنیك 
 یرج ناصحیا یآقا مدیر عامل:

مهر سوم ـ  خیابان فاطمیهـ  میرزاپورابان یخـ  باالتراز پل صدرـ  یخیابان شریعت
 66277733 فاکس: 66636463 تلفن: 48شماره ـ  غربی

Email:  info@incotechnic.com 

Web:   

 بادبند 
 احمد مجدی یآقا مدیر عامل:
ـ  سودمند ملکی خیابانـ  شرقی خیابان تابانـ  البرز خیابانـ  میرداماد
 66633837 فاکس: 66667342ـ  66667227 تلفن: 3شماره

Email:  info@baadband.com 

Web:  www.baadband.com 

 باران خاک و پی 
 علی جسیممدیر عامل: آقای 

 3واحد ـ  464شماره ـ  باقرخانخیابان ـ  ستارخانخیابان 
 22362472فاکس:  22362734ـ  22362743: تلفن

Email:  info@bkp.co.ir 

Web:  www.bkp.co.ir 

 بارمان فناوران پارس 
 محمدرضا سلیمیمدیر عامل: آقای 

   اول          طبقهـ  32 شمارهـ  کوچه میرفرشیـ  خیابان سنجابیـ  خیابان دولت
 66372737فاکس: تلفن و 

Email:  info@barmaance.com 

Web:  www.barmaance.com 

 بازآب 
 مهدی بریری یآقا مدیر عامل:

 44واحدـ  44شماره ـ  کوچه دانش کیانـ  باالتر از میدان ولیعصرـ  ولیعصرخیابان 
 88333238 فاکس: 88333443و  88343373ـ  4 :تلفن

Email:  bazab.engtehran@yahoo.com 

Web:   

 ن پژوهشیبازب 
  ینوقاب یمهد یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  سوم غربیـ  نهم شمالیخیابان ـ  نرسیده به صادقیهـ  سازمان آبابان یخ
 44678448 فاکس:      44644237ـ  44663773 لفن:ت   4واحد ـ   37

Email:  bazbin_pajuhesh@yahoo.com 

Web:   

 ناظران یفن یبازرس 
 یصالح اصفهان یدمهدیس یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  یراز ساختمانـ  چهارراه قصرـ  یآباد ابان شمسیخـ  اصفهان
 36333384 فاکس: 36334444ـ  2 تلفن:

Email:  nazeranc@gmail.com 

Web:  www.nazeranco.com 

 آورانبازرسی مهندسی انطباق 
 مدیر عامل: آقای فرهاد کیارسی

 3 و 4 واحدـ  طبقه هفتمـ   ITبرجـ  جنب سازمان صنایعـ  بلوار پاسدارانـ  اهواز
 34447734ـ  34447634 فاکس: 34447773ـ  34447647تلفن: 

Email:  info@entebaghavaran.com 

Web:  www.entebaghavaran.com 

 باستیان سازه 
 مدیر عامل: آقای محسن عرفانی

 464 واحدـ  46 طبقهـ  برج صدفـ  میدان شیخ بهائی
 88247333فاکس:          88736633ـ  4تلفن: 

Email:  info@bastianco.com 

Web:  www.bastianco.com 

 باغ شهربنا 
 العابدین امینیزین یآقا مدیر عامل:

 474 واحدـ  طبقه چهارمـ  ساختمان فاکرـ  خیابان بهشتیـ  زیتبر
 33624374 فاکس: 33623344ـ  33623344 تلفن:

Email:  bsbcotabriz@gmail.com 

Web:  www.bsbco.com 

 پردیسان باغ شهر 
 یفرقدان دیجمشمدیر عامل: آقای 

 طبقه اولـ  سانیساختمان پردـ  صدوق خیبعداز پل شـ  ریم ابانیخـ  اصفهان
 32266723و  32244383ـ  2تلفن و فاکس:          32264233تلفن: 

Email:  bsp_con_eng@yahoo.com 

Web:  www.bspardisan.com 

 بافت بهستان 
 یرضا کالنتریعل یآقا مدیر عامل:

 46واحد ـ  طبقه چهارمـ  647شماره ـ  یرازیش یرزایابان میخ

 88876877 فاکس:        88838333ـ  4 تلفن:

Email:  info@baftebehestan.com 

Web:  www.baftebehestan.com 

 بافت شهر 
 غالمرضا پاسبان حضرت یآقا مدیر عامل:

 64 شمارهـ  امامیکوچه باالتر از چهار راه بهشتی ـ ـ  سهروردی شمالیابان یخ
 88342833 فاکس:  88738323 تلفن:

Email:  bafteshahr@gmail.com 

Web:  www.bafteshahr.com 

  طرحبامدژ 
 بهزادیوحید  یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  طبقه دومـ  4شماره ـ  چهارمخیابان ـ  گاندی جنوبیخیابان 
 88276484 فاکس:  88773433ـ  88276483 تلفن:

Email:  info@bamdej.com 

Web:  www.bamdej.com 

 نیبام 
 ینیرحسیخانم فائزه م مدیر عامل:

 طبقه اولـ  48شماره ـ  یابان نصرت شرقیخـ  یابان کارگر شمالیخ

 22448823 تلفن و فاکس:    22443432 تلفن:

Email:  bamin_co@yahoo.com 

Web:   

 ب
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 یپ انیبان 
 پرویز شعبان الری یآقا مدیر عامل:

 623ه شمارـ  آذرو  بین آبانـ  شرقی کارونخیابان ـ  بوستانـ  گلستانـ  اهواز
 33643246ـ  43 :و فاکس تلفن

Email:  info@banianpey.com 

Web:  www.banianpey.com 

 طرح باورد 
 سعید توارهمدیر عامل: آقای 

 43 شمارهـ  پور نبش خیابان ماکوئیـ  خیابان بهزادیـ  میدان اعجازیـ  زعفرانیه
 62778732فاکس:       66463862ـ  66437874 تلفن:    34 واحدـ  3 بقهطـ 

Email:  bavardtarh@gmail.com 

Web:  www.bavardtarh.com 

 باوند 
 نیالد نیز  خین شیحس یآقا مدیر عامل:

 34شماره ـ  ابان شهرتاشیخـ  یشمال یابان سهروردیخ

 88726236 فاکس: 88723734 ـ 7 تلفن:

Email:  info@bavand.net 

Web:  www.bavand.net 

 ندیبرآ 
 محمدصادق رضازاده جودی یآقا مدیر عامل:

 77شماره ـ  خیابان طاهریـ  جم روی جامبروـ  عصرخیابان ولی
 66748374 فاکس:تلفن و  66748373ـ  2 تلفن:

Email:  info@barayand.com 

Web:  www.barayand.com 

 برج سبز شمال 
 مهدی بارفروشنده رودسریآقای  مدیر عامل:

ـ  44شماره ـ  ساختمان برج سبز شمالـ  کوچه ضمیریانـ  خیابان سعدیـ  رشت
 33463673فاکس: تلفن و     33463383و  33463382ـ  7 تلفن:    4و 4 واحد

Email:  borjesabzeshomalco@yahoo.com 

Web:   

 برداشت 
 پرویز عربی اصفهانی یآقا مدیر عامل:

ـ  444ساختمان ـ  343شماره ـ  نبش خیابان بزرگمهرـ  فلسطین شمالیابان یخ
 22473268 فاکس: 22473233ـ  22478277 تلفن: 46واحد 

Email:  info@bardasht.com 

Web:  www.bardasht.com 

 منابع آب یبررس 
 یالموت یشهباز اهللاسد یآقا مدیر عامل:

 37شماره ـ  چهاردهم خیابانـ  ییدان سنایم

 88863867 فاکس:       88367888ـ  3 تلفن:

Email:  info@wri.ir 

Web:  www.wri.ir 

 برسو 
  قاسم مسکوب آقای مدیر عامل:

 66شماره ـ  کوچه چهارمـ  خیابان کوه نورـ  خیابان مطهری

 88344623 فاکس: 88344637ـ  3 تلفن:
Email:  info@barsoo.com 

Web:  www.barsoo.com 

 و  طرح یزیربرنامه 
 ین هاشمیالدنظام یآقا مدیرعامل:

ـ  غربی 64خیابان ـ  بلوار جانبازانـ  بلوار آزادگانـ  خیابان شیخ بهائی جنوبی
 88333364فاکس:     88234644ـ  88333363 تلفن:طبقه دوم    ـ  37 شماره

Email:  betan1360@yahoo.com 

Web:  www.betan.ir 

 د یام بزرگ 
 رومندیفرخ ن یآقا مدیر عامل:

   473ابان ینبش خـ  النیبلوار گـ  گلسارـ  رشت
 33776633ـ  33777836ـ  33777333 :و فاکس تلفن

Email:  omid@bozorgomid.net 

Web:  www.bozorgomid.net 

 كیبعد تکن 
 آقای محمدعلی گرگی کلهر مدیر عامل:

طبقه ـ  32شماره ـ  خیابان امام زاده ـ خیابان شکرابیـ  زرگندهـ  شریعتیابان یخ
 66243643 فاکس:تلفن و  66243644ـ  6: تلفن دوم

Email:  boadtechnique@yahoo.com 

Web:  www.btce.ir 

 نیبعد چهارم نو 
 محسن انوشه ئی یآقا مدیر عامل:

ـ  2 شمارهـ  میدان سلماسـ  شقاقیخیابان فتحی ـ  (آباد یوسفخیابان اسدآبادی)
 88763886 و 88237443ـ  44 :و فاکس تلفن طبقه اول

Email:  info@b4nco.com 

Web:  www.b4nco.com 

 بعد و فضا 
 جمال احمدزادهآقای  مدیر عامل:

 طبقهـ  مجتمع اداری تجاری بهارانـ  سه راه پاوانـ  شهرک بهارانـ  سنندج
 33784732 فاکس:  33776343 تلفن: 422واحد ـ  همکف

Email:  boad.faza@yahoo.com 

Web:   

 بنا برج 
 پورعبدالحسین صادقیآقای  مدیر عامل:

 3 طبقهـ  فنی مهندسی سایتـ  شماره یکشهرک صنعتی ـ  بلوار پاسدارانـ  اهواز
 34434432 فاکس: 34434447و  34434434ـ  3 تلفن:

Email:  banaborj_a@yahoo.com 

Web:   

 شهر بنا 
 افسانه کسایی کوپایی خانم مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  438 شمارهونک ـ خیابان مالصدرا ـ 
 88723263 فاکس: 88277468ـ  37 تلفن:

Email:  banashahr@yahoo.com 

Web:  www.banashahr.co 

 ببندآ 
 یمحمدرضا عسکر یآقا مدیر عامل:

 83شماره ـ  آبادی خیابان کاجـ  پارک ملت روبرویـ  خیابان ولیعصر

 66734473فاکس:  66737484ـ  677 تلفن:

Email:  lib@bandab.com 

Web:  www.bandab.com 
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 غرب بندآب 
 داوود کاغذچیآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  مجتمع پرشیاـ  63کوچه ـ  شهریور47خیابان ـ  بهمن 66رمانشاه ـک
 38378778 فاکس: 38332734 تلفن: درب شرقیـ  همکف

Email:  bandabgharb82@yahoo.com 

Web:   

 رانیك ایاد ترافیبن 
 یکرمان یاضیر یمهد یآقا مدیر عامل:

 43 واحدـ  42 شمارهـ  یابان کاووسیخـ  یرودبار غربخیابان ـ  ردامادیابان میخ

 66673788 فاکس: 66673833 ـ 66674767 تلفن:

Email:  itf.riazi@gmail.com 

Web:   

 اد صنعتیبن 
 ین جاللیرحسیام یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  62 شمارهـ  خیابان دانشور شرقیـ  یراز شمالیشخیابان ـ  مالصدراابان یخ
  88647333 فاکس: 88737343 تلفن:  A2واحد ـ  دوم

Email: info@bsce.ir 

Web:  www.bsce.ir 

 رانیا یاد صنعتیبن 
 ابوالفضل بازرگان یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  کمی خیابانـ  یابان قائم مقام فراهانیخ
 88862334 فاکس:      88373247 ـ 88863346و   88846233ـ 4 تلفن:

Email:  info@iifco.com 

Web:  www.iifco.com 

 بنیان 
  یحیی قیامی آزادآقای  مدیر عامل:

 3 واحدـ  3 شمارهـ  شرقی نرسیده به مریمـ  آفریقای شمالی)الهیه(خیابان 

 62644833 فاکس: 62644864 تلفن:
Email:  bonyanco60@gmail.com 

Web:   

 مازند بنیان طرح 
  احمد نجفی ثانیآقای  مدیر عامل:

 طبقهـ  زمردمجتمع ـ  جنب بانک رفاه مرکزیـ  مازندرانی امیر خیابانـ  ساری
 33334364 فاکس: 33334367 تلفن:      سوم

Email: bonyantarh.mazand@gmail.com 

Web:   

 نگار پارس بوم 
  محمدرشید مشیریآقای  مدیر عامل:

 6 طبقهـ  )ساختمان پاسارگاد(47 شمارهـ  ابتدای خیابان تقدیریـ  میدان صادقیه
 44747644فاکس:      44747646تلفن:        4واحد ـ 

Email:  boumnegarpars@yahoo.com 

Web:   

 شیبهاب نواند 
 کریم سلیمی یآقا مدیر عامل:

ـ  کوچه دهمـ  روبروی اداره کل کار و امور اجتماعیـ  خیابان جام جمـ  سنندج
 33224337 فاکس: 33224334ـ  6: تلفن  443 شماره

Email:  bahabn@yahoo.com 

Web:   

 سد بهان 
 مدیر عامل: آقای نجف پهلوانی

ـ  خیابان هفدهم غربیـ  خیابان ریاضی بخشایشـ  بلوار سروغربیـ  آبادسعادت
  66777747فاکس:  66334723تلفن:  83 مارهش

Email:  info@behansadd.ir 

Web:  www.behansadd.ir 

 بهران ترافیك تهران 
 کامبیز کاویانی فرآقای  مدیر عامل:

ـ  3طبقه ـ  427شماره ـ  نبش کوچه هورزادـ  باالتر از طالقانیـ  حافظ خیابان
 88834743فاکس:  88372324و  88344647 ـ 48 تلفن: 2واحد

Email:  behrantraffic@yahoo.com 

Web:  www.behrantraffic.ir 

 بهسازان سرزمین پایا 
 ئیفیروز کاوهآقای مدیر عامل: 

 طبقه سومـ  432شماره ـ  ساختمان بازار بزرگ کیشـ  خیابان میرداماد غربی
 88873736فاکس:     88884877ـ  88884386تلفن: 

Email:  info@bsp.ir 

Web:  www.bsp.ir 

 اندیشان آریا بهسازه 
 آقای فرید شریفی بروجردی مدیر عامل:

 ـ  نبش ارغوانـ  کوچه یکمـ  ن عطارخیاباـ  ارسباران)جلفا(خیابان ـ  سیدخندان
 66834234 فاکس: 66887734ـ  6 تلفن:         6 واحدـ  7 مارهش

Email:  faridsh121@yahoo.com 

Web:   

 بهین طراح شمالغرب 
 مرتضی اذانیآقای  مدیر عامل:

 6 شمارهـ  6 روبروی بیمه شعبهـ  خیابان هفت تیرـ  سعدی وسطخیابان ـ  زنجان
  33323472  فاکس: 33323478ـ  3 تلفن:    طبقه دوم    ـ

Email:  azani_morteza@yahoo.com 

Web:   

 بهین طرح آپادانا 
 مهرداد غفوریانمدیر عامل: آقای 

 3واحد ـ  33شماره ـ  متری 64بلوار ـ  میدان فرهنگـ  سعادت آباد
  66773448 فاکس:  66323376ـ  66773744 تلفن:

Email:  info@betagroupco.com 

Web:  www.betagroupco.com 

 خاک آب سازه  سازان بهینه 
  آقای باقر مشهدی کشتیبان مدیر عامل:

 8شماره ـ  43 کویـ  روبروی رستوران میردامادـ  نبوت)شیخ تپه( بلوارـ  ارومیه
 33323346 فاکس: 33378434 تلفن:

Email:  bs_sws@yahoo.com 

Web:   

 دژار ساز بهینه 
  امیرمهدی ابوترابیمدیر عامل: آقای 
  63واحد ـ  طبقه چهارمـ  صورتیساختمان ـ  روبروی پارک ملتـ  خیابان ولیعصر

  86477773فاکس:   62673774ـ  62672346ـ  62672343تلفن: 

Email:  info@dejarpjs.com 

Web:  www. dejarpjs.com  
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 بیکران فضا 
 علیرضا هادی یآقا مدیر عامل:

 6ـ واحد 4شماره ـ  نیروی انتظامی ـ بن بست کاوهخیابان ـ  خدامیابان یخونک ـ 
 88273427 فاکس: 88233247ـ  44 تلفن:

Email:  bikaranfaza@hotmail.com 

Web:  www.bikaranfaza.com 

 بینا 
 پاشمدیر عامل: آقای عباس دانه

 467ـ شماره  (بوستان نهمخیابان جعفری)خیابان پاسداران ـ 
 66322773فاکس:  66322774تلفن: 

Email:  javadi@bina-consult.com 

Web:  www.bina-consult.com 

 نش و فنیب 
 حسین نقیبی یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  6نبش بوستان ـ  خیابان بوستانـ  بلوار دادمانـ  شهرک قدس)غرب(
 88734348 فاکس: 88387787ـ  6 تلفن:

Email:  binesh.fan@gmail.com 

Web:   

  سازهپادپی 
 رضیعی خانم عطیه مدیر عامل:

    2 واحدـ  34 شمارهـ   انصاریخیابان خواجه عبداهللـ  خیابان شریعتی
 66824336فاکس:  66884427ـ  66823442 تلفن:

Email:  padpaysazeh@gmail.com 

Web:   

 پارامادان 
 نقویپویان آقای  مدیر عامل:

خیابان نسترن ـ  خیابان عربعلیـ  خیابان خرمشهرـ  خیابان سهروردی شمالی
 88347733فاکس:  88344447ـ  8 تلفن: 6 واحدـ  4 شمارهـ  شرقی

Email:  paramadan_co@yahoo.com 

Web:  www.paramadan.com 

 پارت 
 زادهمرتضی بنائیآقای  مدیر عامل:

 34 شمارهـ  رازان جنوبی)حصاری(خیابان ـ  خیابان میرداماد

 66636764فاکس:  66373842ـ  47 :تلفن
Email:  info@part-eng.ir 

Web:   

 ك فروزانیپارت مکان 
 ایاپورنین کیفرز یآقا مدیر عامل:

   67 واحدـ  4 طبقهـ  4 شمارهـ  نبش خیابان پیشدادـ  شمال غربی پل سیدخندان
 66876442فاکس: 66823786ـ  66823743ـ  66828426  تلفن:

Email:  info@partmechanic.com 

Web:  www.partmechanic.com 

 پارس 
 دباغ یمحمدمهد یآقا مدیر عامل:

 43و  47 شمارهـ  )دهم(حکیمیکوچه ـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88727386 فاکس: 88724427 تلفن:

Email:  info@parsce.co.ir  

Web:  www.parsce.co.ir 

 ریپارس آب تدب 
 فریدون قبادی یآقا مدیر عامل:

 32 شمارهـ  ن کارگر و جمالزادهیبـ  ابان نصرتیخـ  یابان کارگر شمالیخ
 22336734فاکس:      22337644ـ  22336733ـ  22337226 تلفن:

Email:  headoffice@parsabtadbir.com 

Web:  www.parsabtadbir.com 

 پارس آرین آب 
 حمیدرضا کشکولیمدیر عامل: آقای 

 842واحد ـ  2فاز دو ـ طبقه ـ  مجتمع کوثرـ چهارباغ باال خیابان ـ  اصفهان
 32673348فاکس:  32673347: تلفن

Email:  parsarian.ab@yahoo.com 

Web:  www.parsarianab.com 

 پارساب سپاهان اندیش 
 محمد نصراصفهانیآقای  مدیر عامل:

ـ  474شماره ـ  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانـ  بهمن 66خیابان ـ  اصفهان
 36238342 تلفن و فاکس: 474واحد 

Email:  parsab_cons@yahoo.com 

Web:   www.parsab.com 

 پارساز 
 سیروس بلورچی یآقا مدیر عامل:

 واحد ـ  طبقه ششمـ  فارسمجتمع خلیج ـ  نبش کوچه هجدهمـ  ولنجکخیابان 
 66472438: فاکستلفن و      62772488ـ  62772447 تلفن:        277

Email:  info@parsaz.com 

Web:  www.mshoja.com 

 پارس اسلوب 
 نژادآقای ابوالقاسم صانعی مدیر عامل:

 6 واحدـ   6شمارهـ  کوچه سومـ  خیابان بـ  مقدس اردبیلیخیابان 

 62674823 فاکس:             62674823ـ  62674827 تلفن:
Email:  parsosloub2000@yahoo.com 

Web:  www.parsosloub.com 

 پارس اولنگ 
  علی الماسی یآقا مدیر عامل:

 6ات طبقـ   42 شمارهـ  خیابان چهلم مرکزیـ  خیابان عالمه جنوبیـ  آبادسعادت
 88283434فاکس:  88234784ـ  3و  88234347ـ  8 تلفن: 4و  3و 

Email:  info@parsolang.com 

Web:  www.parsolang.ir 

 پی آزماپارس 
 احمد زینالیآقای  مدیر عامل:

خیابان پردیس ـ ـ  خیابان حاجی پورامیرـ  پل آزمایش قبل ازـ احمد  آلبزرگراه 
 فاکس:  44662344 تلفن:   6واحدـ  4شمارهـ  کوچه اروندـ  6پردیس 

44634223 
Email:  parspeyazma@gmail.com 
Web:  www.parspeyazma.com 

  ابیپ پارس 
 مسعود سعیدی یآقا مدیر عامل:

 6ـ طبقه  44 شمارهـ  یشه ششم غربیاندـ  شهیابان اندیخـ  خیابان بهشتی
 88476648 فاکس: 88434727ـ  8 تلفن:

Email:  pars.peyab@gmail.com 

 پ
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Web:  www.parspeyab.co.ir 

 پارس پیمایش زاگرس 
  پیمان مسعودیآقای  مدیر عامل:
 دوم طبقهـ  63 شمارهـ  ساختمان فرازـ  خیابان سنگرـ  میدان کاشانیـ  کرمانشاه

 37647673 فاکس: 37647672 تلفن:

Email:  parspaymayesh@yahoo.com 

Web:   

 ابیپارس جو 
 یمان محمدرضا یآقا مدیر عامل:

 478 شمارهـ  ینیخ کلیابان شیخـ  اصفهان
 32287272 فاکس: 32234364 تلفن:

Email:  info@parsjooyab.com 

Web:  www.parsjooyab.com 

 پارس چگالش 
 آبادیکوروش نامدار علیآقای   مدیر عامل:

 4 شمارهـ 47خیابان میرزای شیرازی ـ کوچه ـ  معالی آبادـ  شیراز
 32334363ـ  32633233ـ  32334277ـ  32643437 :و فاکس تلفن

Email:  pchegalesh@gmail.com 

Web:  www.parsch.ir 

 پارس رازان 
 یاصغر محتاج یعل یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  43 هشمارـ  مهماندوستکوچه ـ  یابان صابونچیخـ  خیابان بهشتی
 88733732 فاکس: 88747663 تلفن:

Email:  info@parsrazanco.com 

Web:  www.parsrazanco.com 

 آب یپارس را 
 خواهشیوسفعلی خوش یآقا مدیر عامل:

زنگ ـ  4 شمارهـ  46 خیابانـ  پروانهی کوـ  چمران و بین کارگرـ  احمدبزرگراه آل
 88774483فاکس:  88338224ـ  6 :تلفن سوم

Email:  info@parsrayab.com 

Web:  www.parsrayab.com 

  فرازبندپارس 
 ماشااهلل سالمی زادهآقای  مدیر عامل:

 46 شمارهـ  کوچه دومـ  )باغتخت(خیابان حرـ  شیراز

 36674462 فاکس:      36686774ـ  36684428 تلفن:
Email:  info@parsfarazband.com 

Web:  www.parsfarazband.com 

 پارسکاو 
 یدختیطلوع ب اهلل فتح یآقا مدیر عامل:

ـ  3 طبقهـ  37 شمارهـ  کوچه علی اکبر)دوازدهم(ـ  دان کاجیمـ  آباد سعادت
 66774447ـ  66337233ـ  66784733 تلفن و فاکس: 3 واحد

Email:  parskavco@gmail.com 

Web:  www.parskavco.ir 

 پارس كنسولت 
 هرمزد رامینه یآقا مدیر عامل:

 4/7شماره ـ  )عضدی(یابان آبان جنوبیخـ  خیابان کریمخان زند

 88874447 فاکس:  88874473ـ  3 تلفن:

Email:  pec@parsconsult.co.ir 

Web:  www.parsconsult.co.ir 

 پارس گستره 
 انیاکبر عالئیعل یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  دهمچهار کوچهـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88336283 فاکس:      )خط ویژه( 88734442 تلفن:

Email:  info@parsgostareh.com 

Web:  www.parsgostareh.com 

 طیپارس مح 
 یسرکانیمحمدجواد تو یآقا مدیر عامل:

 6 واحدـ  3 شمارهـ  آرا دل خیابانـ  یعصر و بهشتیابان ولیتقاطع خ

 88767362ـ  88742478ـ  88742437 :و فاکس تلفن

Email:  info@parsmohit-co.ir 

Web:    www.parsmohit-co.ir   

 پارس مسیر گستر 
 امیر راسخمدیر عامل: آقای 

 7واحد ـ  طبقه سومـ  33شماره ـ  قیطریهمتری اصلی  33ـ  بزرگراه صدر
 66234237و فاکس:  تلفن

Email:  parsmasirgostar@chmail.ir 

Web:  www.parsmasirgostar.ir 

 پارسوماش پایدار 
 آقای سهراب مشهودی مدیر عامل:

 3طبقه ـ  73 شمارهـ  خیابان سازمان آبجنوب ـ  اهلل نوریشیخ فضل بزرگراه

 44664383فاکس:  44647483و  44673348ـ  3تلفن: 
Email:  info.parsoumash@gmail.com 

Web:  www.parsoumash.com 

 پارس هاناب 
 یقیحق یرتضم یآقا مدیر عامل:
 476 شمارهـ  وبروی بوستان گلریزانرـ  بلوار گلریزانـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه
 38377442فاکس:  38377444ـ  43تلفن: 

Email:  pars_hanab@yahoo.com 

Web:  www.parshanab.ir 

 رانیکان ایپارس 
 یحاتم مهر یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  شانزدهم بست بنـ  لویابان نیخـ  لیابان برزیخـ  دان ونکیم
 88773682 فاکس:  88773687 تلفن:

Email:  contact@parsikaniran.com 

Web:  www.parsikaniran.com 

  همکارانپارهاس و 
 کامران ذکاوت یآقا مدیر عامل:
 شمارهـ  بست اول بنـ  یاسکوچه ـ  و پمپ بنزین راه یاسر سه بینـ  خیابان باهنر

 62443734 تلفن و فاکس: 66847387 تلفن: 4 واحدـ  4

Email:  parhoss@gmail.com 

Web:   

 پاسارگاد 
 آقای علیرضا شهابیانمدیر عامل: 

 443بزرگراه رسالت ـ جنب ایستگاه مترو تهرانپارس ـ شماره 
 77883733ـ  77776724ـ  77773777: تلفن و فاکس   66323733ـ  2: تلفن

Email:  info@pcap.ir 
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Web:  www.pcap.ir 

 فارس مختصات پاسارگاد 
 خانم سارا حسن زاده مدیر عامل:

 344شماره ـ  47/67بن بست ـ  6/67کوچه ـ شیراز ـ بلوار نصر غربی 
 32488378: فاکس 32483632: تلفن

Email:  pasargad.m.f@gmail.com 

Web:   

 لویپاس 
 نژاد یحسن زند یآقا مدیر عامل:
 37شماره ـ  آراموچه کـ  شمالی مفتحابان یخـ  تیر میدان هفت

 88367268فاکس:  88838687ـ  88367263ـ  88864884تلفن: 

Email:  info@passillo.com 

Web:  www.passillo.com 

 پاک آب 
 حسن تیموریآقای  مدیر عامل:

ـ 7 طبقهـ  6بلوکـ  ساختمان رزـ  روبروی باغ سیبـ  بلوار ارمـ  مهرشهرـ  کرج
  33343272: و فاکس تلفن 34 واحد

Email:  pakab_2006@yahoo.com 

Web:  www.shaiganholding.com 

 دژ تهران پاالر 
 رضا پاشایی یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  8 مارهشـ ( ینوروز)گچی وچهکـ  یشمال یوردسهر ابانیخ
 88722434فاکس:  88727274ـ  88737274ـ  88737384 تلفن:

Email:  palardezh_tehran@yahoo.com 

Web:  www.palardezh.ir 

 اب طرح یپا 
 اد جبارپورربه  یآقا مدیر عامل:

 4/32 شمارهـ  بوستان دهم غربیـ  خیابان افشاری)ساقدوش(ـ  میدان هروی
 66382223فاکس:  66337264: تلفن

Email:  info@payabtarh.com 

Web:  www.payabtarh.com 

 ادژیپا 
 ین صائبیحس یآقا مدیر عامل:

چهارم کوچه ـ  خیابان نسترنـ  شهرک سئولـ  باالتر از نیایشـ  خیابان سئول
 88247382فاکس:  88734727ـ  88743443 :تلفن     3شماره ـ  غربی

Email:  payadezh71@gmail.com 

Web:  www.payadezh.com 

 آوران سازه فن پایا 
  علیرضا انوریانآقای  مدیر عامل:

ـ  646 شماره ـ  نبش کوچه مقدمـ  تر از بهشتی پایینـ  خیابان میرزای شیرازی
 88744624 فاکس: 88478337ـ  4 تلفن: 48 واحدـ  4 طبقه

Email: pfs.consult@gmail.com 

Web:   

 دار طرح سازهیپا 
 یانیلچید نیسع یآقا  مدیر عامل:

 8 واحدـ  طبقه دومـ  434شماره ـ  خیابان تندیس نبشـ  ماندال)آفریقا( بلوار
 66743262 فاکس: 66767638ـ  66733878  تلفن:

Email:  paydar_tarh_sazeh@yahoo.com 

Web:   

 یداری سازه و راهپا 
 علیرضا فندرسکیآقای  مدیر عامل:

 3واحد ـ  477 شمارهـ  خیابان فرصت شیرازی شرقیـ  توحید خیابان
 83783333 فاکس: 22374373ـ  4: تلفن

Email:  pasarco@yahoo.com 

Web: www.pasarco.com 

 پایداری طبیعت و منابع  
 یرصادقیمیحاج ید محمدعلیس یآقا مدیر عامل:

  دومطبقه ـ  67شماره ـ  )ایزدی( 63خیابان ـ  کوی نصر)گیشا(
 88627434و  88644326 ـ 3 :و فاکس تلفن

Email:  info@paidaritabiat.ir 

Web:   

 ستیپا 
 یردامادیدمحسن میس یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  2 هشمارـ  روزهیف ابانیخـ  ولیعصر دانیم پایین تر ازـ  ولیعصر ابانیخ
 88837243 فاکس: 88346744ـ  88343743 تلفن: نیریز

Email:  payest_co@yahoo.com 

Web:  www.payest.org 

 پاد آذر پترو 
  خانم مه سیما هاشمی مدیر عامل:

 66شماره ـ  پیروزان خیابانـ  شیخ بهایی شمالیخیابان 
 88737842 فاکس: 88737837 تلفن:

Email:  pace@pace-co.net 

Web:  www.pace-co.net 

 فرآیند آریا وپتر 
 یکآقای سیامک امیدبی مدیر عامل:

 7واحد ـ  6شماره ـ  نبش خیابان نژادکیـ  سناییخیابان ـ  زند کریمخانخیابان 
 88366368 فاکس:  88367337ـ  88847867 تلفن:

Email:  info@pfa.co.ir 

Web:  www.pfa.co.ir 

 فرآیند انرژی پترو 
 بابک مبرز حقیقیآقای  عامل:مدیر 

 633شماره ـ  شیخ بهایی خیابان بعد ازـ  صدراخیابان مال
 88733777 :فاکس      88733776ـ  88736347ـ  88733836: تلفن

Email:  info@pfe-co.com 

Web:  www.pfe-co.com 

 نیپتگ 
 ییایا بوریآر یآقا مدیر عامل:

 طبقه آخرـ  ساختمان سلیمـ  خیابان قارنـ  ساری

 33344662 فاکس: 33368438 :تلفن
Email:  patgin.co@gmail.com 

Web:  www.patgin.com 

 دآب سپاهانیپد 
 اصغر یزدآباد یآقا مدیر عامل:

 488شماره ـ  نرسیده به کلینیک آبانـ  قائم مقام فراهانیابان یخـ  اصفهان
 32376383 فاکس: 32378677 :تلفن

Email:  info@padidab.com 
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Web:  www.padidab.com 

 ده صامتیپد 
 دلمحمد زنده یآقا مدیر عامل:

ـ  4 نبش آسمانـ  بوستانمیدان باالتر از ـ  یفرحزاد بلوارـ  )غرب(شهرک قدس
 66374673تلفن و فاکس:        66726447 :تلفن 6 واحدـ  3 شماره

Email:  info@padidehsamet.com 

Web:  www.padidehsamet.com 

 پرآور 
 هوشنگ کریمیآقای  مدیر عامل:

ـ  نسرینخیابان تقاطع ـ  ظهیر پورسلمانابان یخـ  فرمانیه() لواسانیابان یخ
 47شماره
 66864376 فاکس: 68447377 تلفن:

Email:  info@paravar-eng.ir 

Web:  www.paravar-eng.ir 

 پراهوم 
 یاحمد جعفر یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  68 شمارهـ  کمی ابان کوثریخـ  ابان ستارخانیخـ  دیدان توحیم
 22337248 تلفن و فاکس: 22376327ـ  24 تلفن:

Email:  parahoom_co@yahoo.com 

Web:  www.parahoom.ir 

 پرداراز 
 کورش منوچهری یآقا مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  62 شمارهـ  یبسطامکوچه ـ  میدان قندیاز  باالترـ  شریعتیابان یخ
 88334438 فاکس: 88334432ـ  3 تلفن:

Email:  pardaraz@yahoo.com 

Web:  www.pardaraz.com 

 پردازش نقشه غرب 
 کریم قادرمزیآقای  مدیر عامل:

 43 شمارهـ  3 شاهد خیابانـ  بلوار شبلیـ  سنندج

 33323473 فاکس: 33323327ـ  33323738ـ  33323474 تلفن:

Email:  info@png-co.com 

Web:  www.png-co.com 

 پردیسان سازه طراحان 
  پیمان یادگاریمدیر عامل : آقای 

 2 شمارهـ  43 گلستانـ  مرزداراننرسیده به تقاطع ـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی

  44733468فاکس:  44744374 تلفن:

Email:  info@pardisansazeh.com 

Web:  www.pardisansazeh.com 

 پردیس ایران 
 الدین راقی مدیر عامل: آقای حسام

  3واحد ـ  6 شمارهـ  شوکوچه کورـ  باالتراز خیابان بهشتیـ  خیابان شریعتی
 88723376ـ  88723443ـ  88722323تلفن و فاکس: 

Email:  pardisiran160@yahoo.com  

Web:   

 ن طرح و ساختیپرس 
 یمحمدحسن ذوق یآقا مدیر عامل:

 43واحد ـ  3 طبقهـ  43 شمارهـ  ردیسپخیابان ـ  خیابان مالصدراـ  ونکمیدان 
 88784336فاکس:  88233368ـ  3تلفن: 

Email:  parsince@gmail.com 

Web:   

 پرشیا ارتباط 
 آقای مرتضی احسانی مدیر عامل:

ـ  غربی (62) طلب حق خیابانـ  عالمه طباطبایی جنوبی خیابانـ  آباد سعادت
 88234328فاکس:  88288283ـ  3 تلفن:    63 واحدـ  3 طبقهـ  34 مارهش

Email:  persiaertebat@yahoo.co.uk 

Web:  www.persiaertebat.ir 

 پترو پرشین راد 
  محمد دارابی آقای مدیر عامل:

 47 واحدـ  44 شمارهـ  یابان زروانخـ  شمال شرقی پل سیدخندان

 66887863ـ  66822387ـ  66883443 تلفن و فاکس:

Email:  info@persiangrouh.com 

Web:  www.persiangrouh.com 

 پروژه ساز 
 صمد رودگرمیآقای  مدیر عامل:

ـ  4 شمارهـ  غفاریکوچه ـ  الجوردیخیابان ـ  خیابان فجرـ  خیابان مطهری
  88433774 فاکس: 88433774ـ  3 تلفن: 3طبقه

Email:  projehsaz@yahoo.com 

Web: www.projehsaz.com  

 پرویس شهر غرب 
  فیروز آقاییآقای  مدیر عامل:

 6 شمارهـ  ه شمسکوچـ  )ژاندارمری(خیابان فلسطینـ  سنندج
 33637487 فاکس: 33644867 تلفن:

Email:  firooz_aghaei@yahoo.com 

Web:  www.parwis-shahr.com 

 ژآب نگارپ 
 شهرام باروتکوب دزفولیآقای  مدیر عامل:

ساختمان ـ  عباسی جهانگیری وبین ـ  خیابان زیتونـ  زیتون کارمندیـ  اهواز
  34443433 فاکس: 34434664تلفن:    6 طبقهـ  3/74شماره ـ  46فرید

Email:  pajabnegar@yahoo.com 

Web:  www.pajabnegar.com 

 پژوهاب 
 رضا خیراندیش یآقا مدیر عامل:

ـ  3 مرواریدـ  مروارید کویـ  شمالیخیابان مطهریـ  دریا بلوارـ  آباد سعادت
 88327384 فاکس:   88233334ـ  88233238ـ  88233436 تلفن:  62 شماره

Email:  info@pazhouhab.com 

Web:  www.pazhouhab.com 

 شرق پژوهاب 
 حسین فرنوشآقای  مدیر عامل:

 24 شمارهـ  2و  4مهدی  بینـ  مهدیخیابان ـ  بلوارفردوسیـ  مشهد
 37284376 فاکس:تلفن و  37248232 ـ 7 تلفن:

Email:   info@pazhouhabshargh.com 

Web:  www.pazhouhabshargh.com 

 پژوهش 
 اعمامیه بنیفرهنگ قاجار یآقا مدیر عامل:

ـ  6 شمارهـ  بست مرشدین بـ  بیمارستان ایرانمهر روبرویـ  یشریعت خیابان
  66623726فاکس:  66374834ـ  4 تلفن: طبقه همکف
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Email:   info@pajoohesh.ir 

Web:  www.pajoohesh.ir 

 پژوهش عمران راهوار 
 یثربین یدحسیس یآقا مدیر عامل:

 6 واحدـ  طبقه اولـ  سهند ساختمانـ  میدان فرهنگـ  آبادسعادت
 66433678فاکس:  66332663 تلفن:

Email:  info@rahvar-co.com 

Web:  www.rahvar-co.com 

 ٢پژوهش و برنامه 
 ناصر قوانینی یآقا مدیر عامل:

 2و  3واحد ـ  3طبقه ـ  47شماره ـ  چهارم خیابانـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(

 88334233 فاکس: 88334864ـ  88334287 تلفن:

Email:  pejba@yahoo.com 

Web:  www.pb2.ir 

 و عمران  ژوهشپ 
 خانم ناهید قوام پور مدیر عامل:

 طبقه چهارمـ  333 شمارهـ  ولیعصرقا و یآفربلوار ن یبـ  غربیمیرداماد بلوار 
 88783774 فاکس:             88788833ـ  47 تلفن:

Email:  pajoheshomran@yahoo.com 

Web:   

 پژوهش و معماری و ساخت شار 
 سیدضیاءالدین امیری طاریآقای  مدیر عامل:
وئی کوچه خـ  نهم(ابان نوریان)کوهستانخیـ  تر از چهارراه فرمانیهپایینـ  پاسداران
 62444242 تلفن و فاکس: 6 شماره

Email:  info@shargroup.com 

Web:  www.shargroup.com 

 رانیا یساختمان یها پژوهش 
 نژادیمنوچهر عل یآقا مدیر عامل:

 ـ طبقه دوم 333 شمارهـ  حافظابان یخاول ـ  ان زندخ میابان کریخ
   88833447  فاکس: 88363448 تلفن:

Email:  info@icr-consult.com 

Web:  www.icr-consult.com 

 رود لپ 
 ینچیپمحمد پر یآقا مدیر عامل:

ـ  کوچه پارسـ  خیابان سرپرست جنوبیـ غربی  طالقانیخیابان میدان فلسطین ـ 
 خط ویژه(37) 33834 :و فاکس تلفن       ـ ساختمان پل رود 3شماره 

Email:  info@polrood.com 

Web:  www.polrood.com 

 یرشپل 
 محمد هادیان زرکشآقای  مدیر عامل:

 33 شمارهـ  ها کوی تبریزیـ  جلفاـ  اصفهان
 32673687 فاکس: 32633387ـ  4 تلفن:

Email:  polsheer_architects@yahoo.com 

Web:   

 ریم پل 
 جعفرزادهمهدی  یآقا مدیر عامل:

 طبقه اولـ  6 شمارهـ  شرقی 37 خیابانـ  خیابان الوندـ  میدان آرژانتین
 88224473 فاکس: 88243363ـ  7و  88224477ـ  8 تلفن:

Email:  info@polmir.com 

Web:  www.polmir.com 

 پندام 
 ییرعالیمسعود م یآقا مدیر عامل:

  3 شمارهـ  نژاد بست مهدی بنـ  خیابان چهارمـ  مقابل شهرآراـ  احمد بزرگراه آل
 88676342 فاکس: 88674834 تلفن:

Email:  pandamcompany@gmail.com 

Web:  www.pandam.ir 

 آوران پنگان 
 عباس هنرمندآقای   مدیر عامل:

 هطبقـ  64شماره ـ  رزادیکوچه شـ  کشاورز باالتر از بلوارـ  یابان جمالزاده شمالیخ
 22438342فاکس:  22466287  تلفن: همکف

Email:  pangan.avaran@yahoo.com 

Web:  www.panganavaran.ir 

 پورآب 
 منصور استادعلی عسکری آقای مدیر عامل:

 673 شمارهـ  و دی آذربین ـ  فروردینخیابان ـ  گلستانـ  اهواز

 33673447ـ  4 :و فاکس تلفن
Email:  pourab36@gmail.com 

Web:  www.pourab.com 

 دپوال 
 یمحمدرضا بلوران یآقا مدیر عامل:

   47 شمارهـ  بیستوننبش ـ  هجدهمخیابان ـ  (آبادیوسفخیابان اسدآبادی)
 88233262 فاکس: 88237736ـ  88778384ـ  88767634 تلفن:

Email:  mail@pooladce.com 

Web:  www.pooladce.com 

 ابیپو 
 اهلل مستوفینصرت یآقا مدیر عامل:

 2شماره ـ  34خیابان ـ  آباد سعادت
 88284743 فاکس:        88236372ـ  83 تلفن:

Email:  pooyab.ce@gmail.com 

Web:  www.pooyab.ir 

 پویا پرتو طرح 
 پورمدیر عامل: آقای امیر حسین

 سومطبقه ـ  473شماره ـ  شرقی زینالیمیرزایی  نبشـ  خیابان سهروردی شمالی
 88478673فاکس:  88462387ـ  88474682تلفن:  2 واحد ـ 

Email:  info@pouyaparto.ir 

Web:  www.pouyaparto.ir 

 ا طرح پارسیپو 
 ییعال ید جندقیمج یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  (هجدهم)پوشزرهخیابان  نبشـ  آزادگان بلوارـ  بهایی جنوبی شیخابان یخ
 88763332فاکس:  88743727ـ  88743747 تلفن:     4و  3 واحدـ   2

Email:  info@ptpco.com 

Web:   www.ptpco.com 
 ا طرح شهریوپ 

 یآبادیل علیاسماع یآقا مدیر عامل:
 بقه دومطـ  672 شمارهـ  هفتمکوچه ـ  ابان مالصدرایخـ  رازیش

 36332433فاکس:  36337738ـ  36332433  تلفن:
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Email:  pooya.tarh@gmail.com 

Web:   

 د)پنا(یا نقش امیپو 
 جمشید طالبیآقای  مدیر عامل:

ـ  4 کوچه وحدتـ  خیابان شاهدـ  رخیابان پیامبـ  اشرفی اصفهانی بزرگراه
 44733367 فاکس: 44732338: تلفن                46شماره

Email:  pooya.naghsh@gmail.com 

Web:  www.pooyanaghshomid.com 

 و بنا ا نقش شهریپو 
  ابراهیم آقازادهآقای  مدیر عامل:

ـ  66شماره ـ  سوم بهار نبشـ  خیابان بخشایشـ  غربی سروخیابان ـ  آباد تسعاد
 66774327 و 66737373ـ  3 تلفن و فاکس: 3 واحدـ  دومطبقه 

Email:  info@pooyanaghsh.com 

Web:  www.pooyanaghsh.com 

 پویندگان محیط زیست 
 اصفهانیبرهان ریاضیآقای  مدیر عامل:

 4473 شمارهـ  بین جمهوری و امام خمینیـ  ولیعصرخیابان 

 22487443 فاکس: 22484337ـ  22422733ـ  22422286 تلفن:
Email:  info@pmz.ir 
Web:  www.pmz.ir 

 آب شمالغربپی 
 آقای وهاب فهمی  مدیر عامل:

 63 شمارهـ  زیبا بست بنـ  کوچه باروقیـ  خیابان حافظـ  تبریز
 33327844 فاکس: 33327248 تلفن:

Email:  peiab_sh@yahoo.com 

Web:   

 برز پی 
 جواد رجاییآقای  مدیر عامل:

 3 طبقهـ  6 شمارهـ  زهراالخیابان ـ  خیابان هنگامـ  میدان رسالت
  77437747 :فاکس 77433473ـ  77833877 تلفن:

Email:  payborz@yahoo.com 

Web:   

 رانیجو ا یپ 
 حسین زارعی نمین یآقا مدیر عامل:
ـ  متری سروستان48ـ  بلوار کاج)زینعلی(ـ  شهرک گلستانـ  همت غرببزرگراه 
 44737734 فاکس:      44777747 تلفن:        66 شمارهـ  شرقی44 سروستان

Email:  pji@peyjouiran.com 

Web:   

 زررایپ 
 محمودرضا مهاجرانی یقاآ مدیر عامل:

 63 شمارهـ  زدانی یکوـ  یزرتشت غربـ  ولیعصرابان یخ

 88374433 فاکس: 88374432ـ  8 تلفن:

Email:  info@pirraz.com 

Web:  www.pirraz.com 

 آزما پیروز پی 
 سیروس پیروزیآقای  مدیر عامل:

 474 شمارهـ  42 کوچهـ  میدان صنایعـ  بلوار میرزای شیرازیـ  شیراز

 32337637 فاکس: 32634687 تلفن:

Email:  piruzpey_azma@yahoo.com 

Web:   

 سنگ یپ 
 یرضا عضدیعل یقاآ مدیر عامل:

 47 شمارهـ  33خیابان ـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(
 88723346ـ  88723273تلفن و فاکس: 

Email:  peysang@ymail.com 

Web:   

 شاهنگ توسعه كرمانشاهیپ 
 یمهک یرضا احمد یآقا مدیر عامل:
 واحدـ طبقه دوم ـ  3 بلوکـ  ریدغ یتجار یمجتمع ادارـ  یبلوارامامـ  کرمانشاه

44 
 38633768 فاکس: 38644336ـ  38633447 تلفن:

Email:  pishahang_toseh@yahoo.com 

Web:   

 پیشگامان فرآیند نفتا 
 نصراهلل محمدیمدیر عامل: آقای 
 3شماره ـ  کوچه دومـ  کوچه فیاتـ  سه راه مخابراتـ  شهرک اکباتان

 44233673فاکس:  44274434ـ  44274674تلفن: 
Email:  npp@naphthaprocessing.ir 

Web:  www.naphthaprocessing.ir 

 پیشگام راه زاگرس 
 نیامحمود کیوان آقای مدیر عامل:
 87 شمارهـ  گلشنخیابان ـ  متری دوم سیـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه

  38334763فاکس:  38383447ـ  6 تلفن:
Email:  pishgamrah@yahoo.com 

Web:  www.pishgamrah.com 

 كاویپ 
 یعیون صنیهما یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  بست انوار بنـ  روبروی سینما ایرانـ  خیابان شریعتی
 77377376 فاکس: 77278373ـ  77274434ـ  77278363  تلفن:

Email:  peykav_co@yahoo.com 

Web:   

 كده یپ 
 عزیزاله مجلسی یآقا مدیر عامل:
 62نخیابانبش ـ  متری دوم 67خیابان ـ  67خیابانـ  کردستان بزرگراهضلع غربی 

 88747632 فاکس: 88747374ـ  88663763 تلفن:   ـ طبقه سوم 37 شمارهـ 
Email:  info@paykadeh.com 

Web:  www.paykadeh.com 

 گستر پاكانپیمایش 
 محمد نرمانیآقای  مدیر عامل:

 پیمایشساختمان ـ  کسائی(بلوار )38کوچه ـ  فرهنگ شهرـ  شیراز
 32336334 فاکس: 32336676 تلفن:

Email:  paimayesh@yahoo.com 

Web:   

 مونیپ 
 روزانیمنوچهر پ یآقا مدیر عامل:

  3واحد ـ  سومطبقه ـ  44شماره ـ  یابان فاطمیخـ  ولیعصرابان یخ
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 88877734 فاکس: 88347334 تلفن:

Email:  paymoun@yahoo.com 

Web:   

 بافت پیوند 
 آقای حبیب داداشی سرج مدیر عامل:

 67 واحدـ  66شماره ـ  دوم کوچهـ  نظری خیابان شاهـ  میدان مادرـ  میرداماد
 66632277فاکس:  66637233ـ  66637286تلفن: 

Email:  payvandbaft@gmail.com 

Web:  www.payvandbaft.com 

 یاب پی 
 مسلم مهدوی زفرقندی یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  2 شمارهـ  کوچه سلطانیـ  بهار شیرازتراز  پایینـ  شریعتیابان یخ
 77272637 فاکس: 77277333ـ  77376447 تلفن:

Email:  pyce_geo@yahoo.com 

Web:   

  تارا طرح 
 محمدعلی ذوالریاستین یآقا مدیر عامل:

 48 شمارهـ  شادان کوچهـ  آرا ابان جهانیخـ  (آبادوسفیخیابان اسدآبادی)
 88337337فاکس:   )ده خط(88337334 تلفن:

Email:  projects@taratarh.com 

 Web:  www.taratarh.com 

 كیتاز 
  یبیمحمود حب یآقا مدیر عامل:
 دومطبقه ـ  3 شمارهـ  آفتابخیابان ـ  خیابان ونکـ  میدان ونک

 88736773 فاکس: 88736772 تلفن:
Email:  info@tazikco.com 

Web:   
 تاق شیب شار گستر 

 ناجی پژمان ضیاییمدیر عامل: آقای 

 3 واحدـ  طبقه سومـ  مجتمع گلستانـ  سعدیخیابان ـ  کرمانشاه
 37667447فاکس:  37664444تلفن: 

Email:  info@taaghsheeb.com 

Web:  www.taaghsheeb.com 

 ک سبزات 
 عباسقلی اسپه بروجنی یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  44 شمارهـ  ابان مالصدرایخـ  میدان ونک

 88737273 فاکس: 88773734ـ  88736383 تلفن:

Email:  tak_sabz@yahoo.com 

Web:   

 تجهیز انرژی 
 اکبر رحمانیعلی آقای مدیر عامل:

 غربی 4 طبقهـ  73 شمارهـ  خیابان قندیـ  خیابان سهروردی شمالی
  88733734فاکس:  88743788ـ  88734777 تلفن:

Email:  tjmod@tajhizenergy.com 

Web: www.tajhizenergy.com  

 ریتج 
 جواد بنکدار یآقا مدیر عامل:

 23 شمارهنبش کوچه مهبد ـ ـ  خیابان رازی ـ  خیابان انقالب

 22747343 فاکس: 22776688 تلفن:

Email:  tajeer_co@yahoo.com 

Web:  www.tajeerarch.com 

 تحلیل نقشه نیان 
 فرزاد امینی آریا آقای مدیر عامل:

ـ  جاری بانک ملتمجتمع تـ  الدین نبش حسامـ  خیابان سبحانیـ  جی متری سی
  33784377فاکس:       33447782ـ  33777876 تلفن:    47واحدـ  3 طبقه

Email:   niyan.site@yahoo.com 

Web:  www.niyan.org 

 تخت پوالد 
 اللهی روحآقای عبداهلل مدیر عامل:

 شمالی 3طبقه ـ  68شماره ـ  باشگاه بانک سپهروبروی ـ  مطهریخیابان 
 88467464ـ  88733367فاکس: تلفن و  88444226ـ  3 تلفن:

Email:  info@takht-e-poolad.com 

Web:   

 ربنایتدب 
 یدمحمد صدراالشرافیس یآقا مدیر عامل:

 43 شمارهـ  شرقی دوست حجت کوچهـ  ینادرابان یخـ  بلوار کشاورز

 88333432 فاکس: 88323374ـ  88323323ـ  88324348 تلفن:
Email:  info@tadbirbana.com 

Web:  www.tadbirbana.com 

 راه تدبیر 
 نورعلی احسانیآقای  مدیر عامل:

  سمت راستـ  بست اول بنـ  کوی گلشنـ  بلوار پاسدارانـ  ساری
 33343232 فاکس:  33347232ـ  33346774تلفن: 

Email:  tadbirrah@yahoo.com 
Web:   

 تدبیر ساحل پارس 
 مهرداد خلجیآقای  مدیر عامل:

مجتمع ـ  633شماره ـ  از گلستان شمالی بعدـ  بلوار فردوسـ  میدان صادقیه
 44744728 فاکس: 44743688ـ  37تلفن: 2Bواحد ـ  طبقه دومـ  آبشار

Email:  info@tadbirsahel.com 

Web:   

  شهر دانشتدبیر 
 بیژن کلهرنیاآقای  مدیر عامل:
 673شماره ـ  مقابل پمپ بنزینـ  آقا آل متری 43 بلواربلوار زن ـ ـ  کرمانشاه

 38337446فاکس:  38334384: تلفن
Email:  tadbirshahr@yahoo.com 

Web:  www.tadbirshahr.ir 

 ر صنعتیتدب 
 تورج صابریآقای  مدیر عامل:

 48شماره ـ  خیابان تابان شرقیـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88783377 فاکس: 88246444ـ  47  تلفن:

Email:  info@tadbirsanat.com 

Web:  www.tadbirsanat.com 

 آهنتدبیرگران راه و راه 
 حسین عسگریآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  77 شمارهـ  ملکوتیخیابان ـ  شهرآراخیابان 

 ت
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 88687323 فاکس: 88687377ـ  3 تلفن:
Email:  info@trr.ir 

Web:  www.trr.ir 

 ر و عمرانیتدب 
 خردمندجعفر محمددیس یآقا مدیر عامل:

 طبقه پنجمـ  473  شمارهـ  یخردمند شمالابان یخـ  خیابان کریمخان زند

 88343233فاکس:  88343287ـ  88373234ـ  88844224 تلفن:

Email:  info@tad-omran.com 

Web:   

 ایر و فن آسیتدب 
 بهزاد لقاییآقای  مدیر عامل:

 42شماره ـ  انتظاریکوچه ـ  خیابان آفتابـ  خیابان خدامیـ  ونک
 88732367فاکس:  88246473ـ  3 تلفن:

Email:  info@tadbirvafan.com 

Web:  www.tadbirvafan.com 

 راه تردد 
 عباس قدس یآقا مدیر عامل:
 8ه شمارـ  بخشی موقری کوـ  مطهریتر از  پایینـ  خیابان مفتح

 88833378 فاکس: 88373232 تلفن:

Email:  info@taraddodrah.ir 

Web:  www.taraddodrah.ir 

 آزمای زنجانتك 
 زادهحمید شعبانآقای  مدیر عامل:

 4844شماره ـ  6 کوچه استاد معینـ  خیابان استاد معینـ  کوی قائمـ  زنجان
 33422777 و 33444624ـ  3 :و فاکس تلفن

Email:  tak_azma@yahoo.com 

Web:   

 رانیا یو طراح یتکنولوژ 
 احسن انوار یآقا مدیر عامل:

 43 واحدـ  طبقه دومـ  62 شمارهـ  بلوار بیهقیـ  میدان آرژانتین

 88738377 فاکس:  88733733  و 88734827ـ  8 تلفن:

Email:  techtar@gmail.com 

Web:  www.techtar.com 

  شهرتکوین 
 انیمحمدرضا موسوسید یآقا مدیر عامل:

ـ  نبش دوم غربیـ  خیابان فکوریـ  سیمون بولیواربلوار ـ  اشرفی اصفهانیبزرگراه 
 44878438فاکس: 44878477ـ  44863747 تلفن:3واحدـ  4طبقهـ  34 هشمار

Email:  takvinshahr@gmail.com 

Web:   

 تاو تبریز تل 
  امیرعلی ماهوتیآقای  مدیر عامل:

 43شماره ـ  چهارممهرگان ـ  جنب هتل تبریزـ  آبرسانـ  تبریز

 33344474 تلفن و فاکس:

Email:  info@taltav.com 

Web:  www.taltav.com 

 تماوان 
 ینعلی مبی آقای مدیر عامل:

 یکشماره ـ  کوچه دومـ  خیابان کاج جنوبیـ  فاطمی خیابان

 88334247فاکس:  88333768ـ  88334244و 88373474ـ  3 تلفن:
Email:  info@tamavan.com 

Web:  www.tamavan.com 

 توان 
 انیمیمق یشکوف بابک یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  رزاو یکوـ  اریابان مهیخـ  ده به مدرسینرسـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 66743887فاکس: تلفن و       66736443ـ  66747874ـ  66747672 : تلفن

Email:  info@tavonconsulting.com 

Web:  www.tavonconsulting.com 

 آب توان 
 ییغمایرج یا یآقا مدیر عامل:

کوچه آقایی پور ـ  گل آرا کوچهـ  مطهری شمالیخیابان ـ  دریا بلوارـ  آباد سعادت
 88238323فاکس:  88233748ـ  88232687 تلفن: 44 شمارهـ 

Email:  info@tavanab.com 

Web:  www.tavanab.com 

 تك توان 
 طهران یفر یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

 3 طبقهـ  37 شمارهـ  ششم کوچهـ  )نوبخت(عربعلیابان یخـ  ابان خرمشهریخ
 88728778 فاکس: 88723863ـ  88724384 تلفن:

Email:  info@tavantech.com 

Web:  www.tavantech.com 

 )توسعه البرز مركزی)تژ 
 اباذریمحمود آقای  مدیر عامل:

 7شماره ـ  خیابان دولتـ  بلوار امیر مازندرانیـ  ساری
 33373233 فاکس: 33334364 ـ 3 تلفن:

Email:  tezhco_1382@yahoo.com 
Web:   

 )توسعه انرژی متین )تام 
 حسین محمودزاده پورناکیآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  کوچه سلمانـ  خیابان شیخ بهایی شمالیـ  خیابان مالصدرا
 88736338 فاکس: 88644483ـ  3 تلفن:

Email:  info@matinco.net 

Web:   

 توسعه ساختمان بهارستان پایدار 
 احمد نیلیآقای  مدیر عامل:

 3 واحدـ  6طبقهـ  4 شمارهـ  بست سیما بنـ  یخچالخیابان ـ  شریعتیخیابان 
 66232373ـ  66232434 :و فاکس تلفن

Email:   baharestan.paydar@yahoo.com 
Web:   

 توسعه صنعت انرژی هرمزان 
 اصغر صالحیمدیر عامل: آقای 

 3شماره ـ  ایثار سوم خیابانـ  روانپورخیابان ـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 62677433: فاکس 62677644: تلفن

Email:   info@heidco.com 
Web:  www.heidco.com 

 توسعه كالبدی آسیا 
 ایرج امیریمدیر عامل: آقای 
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برج ـ  مجتمع ماهانـ  میدان سروباالتر از ـ  شمالیبلوار پاکنژاد ـ  آباد سعادت
 66447377ـ  3فاکس: تلفن و  447شماره ـ  طبقه همکفـ  فردوسی

Email:  info@toskal.ir 

Web:  www.toskal.ir 

 منابع)تام( یایتوسعه و اح 
 افشین مجدآقای  مدیر عامل:

 ومسطبقه ـ  67شماره ـ  کوچه بلوک هیجدهمـ  شهرآراخیابان ـ  احمدبزرگراه آل
 88677343 فاکس:تلفن و  88674643ـ  88687887 تلفن:

Email:  tam_1364@yahoo.com 

Web:  www.tameng.ir 

 توسعه و عمران 
 یقیمنصور توف یآقا مدیر عامل:

  سوم طبقهـ  4727 ـ شماره پل رومیـ  خیابان شریعتی
 62247762 : و فاکس تلفن

Email:  toseheomran@gmail.com 

Web:   

 تولید اطالعات نقشه توان 
 مدیر عامل: آقای محمود هامش

 واحدـ  47 شمارهـ  خیابان ساداتـ  بزرگراه اشرفی اصفهانیـ  فلکه دوم صادقیه
 44638333تلفن و فاکس:  44638337ـ  4تلفن:  473و  476

Email:  tavancompany@yahoo.com 

Web:   

 یتهران بركل 
 یسیرئ نادر یآقا مدیر عامل:

 6شماره ـ  کوچه سومـ  رعمادیابان میخـ  یابان مطهریخ

 88334744 فاکس: 88747776 تلفن:
Email:  info@tehranberkeley.com 

Web:  www.tehranberkeley.com 

 تهران بوستن 
 یل مسگرپور طوسیاسمع یآقا مدیر عامل:

 4874شماره ـ  خیابان پنجمـ  خیابان سیمای ایرانـ  3فاز ـ  شهرک قدس)غرب(
 88323386ـ  88373483ـ  88383372ـ  88373646 :و فاکس تلفن

Email:  info@tbe.ir 

Web:  www.tbe.ir 

 ریتهران پاد 
 صالح رضائی یآقا مدیر عامل:

 شمالی 2طبقه ـ  478 شمارهـ  و حافظ ولیعصرن یبـ  یابان طالقانیخ

 22443744 فاکس: 22444373 :تلفن

Email:  tehranpadir@gmail.com 

Web:  www.tehranpadir.com 

 تهران راستا 
 اهلل برگیروح یآقا مدیر عامل:

 (6 )بیمهاینابان آزمونیخـ  بزرگراه لشکری)جاده مخصوص( یابتداـ  یآزاددان یم
 44224278 فاکس:تلفن و      44232336 تلفن: یکواحد ـ  43شماره ـ 

Email:  tehran_rasta29@yahoo.com 

Web:   

 مندیتهران را 
 یعبد ییعدالت قشقا یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  پنجم و بین کوچه سومـ  )بخارست(ریابان قصیخـ  خیابان بهشتی
 88743747 فاکس:  88743344ـ  6 تلفن:

Email:  info@tehranraymand.com 

Web:  www.tehranraymand.com 

 تهران سحاب 
 ابراهیم شاه قاسمی یآقا مدیر عامل:

 32شماره ـ  جویبارخیابان اول ـ  فاطمی میدان

 88333373 فاکس: 88333674ـ  6 تلفن:

Email:  info@tehransahab.com 

Web:  www.tehransahab.com 

 تهران شالوده 
 یانیآشت یعبدالرضا صفار یآقا مدیر عامل:

 33 واحدـ  4 طبقهـ  3 شمارهـ  قندی میدانـ  خیابان سهروردی شمالی
 88346434 فاکس: 88343283ـ  88343837ـ  88342778 تلفن:

Email:  tsco3944@yahoo.com 

Web:   

 تهران محاسب 
  ینبل گلیجل یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  4/2 نبش خیابانـ  سلماسمیدان ـ  گمنامخیابان شهیدـ  میدان فاطمی
 88764463 :فاکس 88764732ـ  88764733  :تلفن     73

Email:  info@tehranmohaseb.com 

Web:  www.tehranmohaseb.com 

 ندیفرآ نایت 
 یرعمادیابوالحسن م یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  کوچه دهمـ  یروزان جنوبیپـ  ابان هرمزانیخـ  )غرب(قدس شهرک
 88327247 فاکس: 88324638ـ  3 تلفن:

Email:  tinafarayand1@yahoo.com 

Web:  www.tinafarayand.com 

 رانیجامع ا 
 یبهرستاق یل روحانیجم یآقا مدیر عامل:

   طبقه چهارمـ  422 شمارهـ  هنرمندان پارک یروبروـ  یرانشهرشمالیابان ایخ
 88846446 فاکس: 88864744ـ  88863474 تلفن:

Email:  jame_iran@yahoo.com 

Web:  www.jameiran.com 

 كیجامع تکن 
 منوچهر خزائل یآقا مدیر عامل:

 64 شمارهـ  یکوچه حافظـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88344733 فاکس: 88367664ـ  88736466ـ  88737334 تلفن:

Email:  info@jametechnic.com 

Web:  www.jametechnic.com 

 جامع كار اسپادانا 
 رضا رضائی آدریانیمدیر عامل: آقای 

ـ  طبقه سومـ  اوسان یمجتمع ادارـ  خیابان کاخـ  باغ باال چهار ابانیخـ  اصفهان
 32274434 :و فاکس تلفن 347واحد 

Email:  jamekarespadana@gmail.com 

Web:   

 جامع كار سپاهان 
 اصغر فوالدگرمدیر عامل: آقای 

 ج
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ـ  خیابان آبان شرقیـ  4 خیابان خوارزمیـ  بلوار شاهدـ  سپاهان شهرـ  اصفهان
  32344637فاکس:  32344634تلفن:  جامع اختمانس

Email:  jameekar@yahoo.com 

Web:   

 جاودان شهر پارس 
 احد فروزانآقای  مدیر عامل:

ـ  2طبقه ـ  یشابوربساختمان ـ  4کوچه ـ  خیابان عبائیانـ  زندخیابان ـ  شیراز
 36347486فاکس:  36343738ـ  3تلفن:  43واحد 

Email:  jsp_1384@yahoo.com 
Web:   

 نو ابیجو 
 عطااهلل آیت اللهی یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  شمالی ینیلوخیابان ـ  برزیلخیابانـ  میدان ونک
 88883323 فاکس: 88734733ـ  88774333 تلفن:

Email:  info@jooyabnou.com 

Web:  www.jooyabnou.com 

 جهان پیمایش سیستم 
 محمد رادنیاآقای  مدیر عامل:

 6 واحدـ  4 شمارهـ  نامهکوچه مرزبانـ  خیابان مفتحـ  خیابان مطهری
   88862367فاکس:   88844823  تلفن:

Email:  gps.eng.co@gmail.com 

Web:  www.gps.eng.com 

  چاروک نقش 
 یفیاوش لطیس یآقا مدیر عامل:

      3 واحدـ  4 شمارهـ  63گلستان ـ  روبروی مرزدارانـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی
 44744272فاکس:   44744273تلفن: 

Email:  charooknaghsh@yahoo.com 

Web:   

 چگالش 
 محمدرضا افشار طارمی یآقا مدیر عامل:

 6شماره ـ  یکوچه مجلسـ  ابان الرستانیخـ  یابان مطهریخ
 88874778 فاکس: 88874774ـ  7 تلفن:

Email:  info@chagalesh.com 

Web:  www.chagalesh.com 

 چهارسوق اصفهان 
  سعید شاهیآقای  مدیر عامل:

 واحدـ  طبقه دومـ  ورودی یکـ  مجتمع اداری گلدیسـ  خیابان آمادگاهـ  اصفهان
 36634248ـ  3 تلفن و فاکس: 466

Email:  mm_abed@yahoo.com 

Web:   

 خاک بافت 
 ینیحس یدمصطفیس یقاآ مدیر عامل:

 واحدـ  6 طبقهـ  3 شمارهـ  یفلسف یکوـ  ردامادیباالتر از مـ  یعتیابان شریخ
  66624774ـ  6: و فاکس تلفن 66367477ـ  4تلفن:  3و 3،4

Email:  info@khakbaft.com 

Web:  www.khakbaft.com 

 پی آزما خاک 
 امیربابک سیدجاللیآقای  مدیر عامل:

 طبقه دومـ  63شماره ـ  خیابان اخالقیـ  خیابان مطهریـ  خیابان دولت

 66343786و  66373737ـ  3 تلفن و فاکس:
Email:  info@kpa.ir 

Web:   

 خاک خوب 
 جو امیر خوش یآقا مدیر عامل:

 873 واحدـ  طبقه هشتمـ  ارانیبرج ـ  672 شمارهـ  یکاشان بلوارـ  هیدان صادقیم
 44737433ـ  44737738ـ  44737766 :و فاکس تلفن

Email:  khak_khoob@yahoo.com 

Web:   

 خاكواران 
 یصادق یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

 6 شمارهـ  بست نسترن بنـ  ابان رامسریخـ  ابان انقالبیخ

 88868786ـ  88364673و  88848383ـ  4 :و فاکس تلفن

Email:  khakvaran_57@yahoo.com 

Web:   

 رانیخاک و بتن ا 
 انیمانیسل آقامحمد یآقا مدیر عامل:

 36 شمارهـ  بلوار آرش غربیـ  د افشارریخیابان فـ  دستگردی)ظفر(خیابان 

 66666432ـ  66377767ـ  66377437 تلفن و فاکس:

Email:  khak.beton.iran@gmail.com 

Web:   

 خاک و بنای شهر 
 پرویز کافی آقای مدیر عامل:

 2شماره ـ  متری شرقی 8 کوچهـ  73 میدانـ  متری غربی 42خیابانـ  نارمک
 77237723تلفن و فاکس:  77843384 :فنتل

Email: khakvabana@yahoo.com  

Web:   
 خدمات مدیریت ایرانیان 

  خانم مریم سالکمدیر عامل : 
 ـ طبقه اول 63 شمارهنبش کوچه نوربخش ـ ـ  جویبارابان خیـ  میدان فاطمی

 88834343فاکس:  88337434ـ  2: تلفن

Email:  info@iremco.ir 

 Web:  www.iremco.ir 

 خدمات مهندسی پارس سیمان صنعت 
  زاده محمد نصیریمدیر عامل : آقای 

 طبقه اولـ  36 شمارهـ  کوچه پروینـ  جم روبروی جامـ  ولیعصرخیابان 
 66233347فاکس:  66233348ـ  67: تلفن

Email:  info@parscement.com 

 Web:  www.parscement.com 

 ك خاکیمکان یخدمات مهندس 
 ینیبهرام ام یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  علیزاده کوچهـ  خیابان بهار شمالیـ  قیطریه
 66678478 فاکس: 66648777ـ  66648477 تلفن:

Email:  ses@sesce.com 

Web:  www.sesce.com 

 سوم معماری و شهرسازی خط 
 زاده اژیهفرهاد نظامآقای  مدیر عامل:

 چ

 خ
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 همکفطبقه ـ  43شماره ـ  برزویه کویـ  دانشگاهخیابان ـ  اصفهان
 32678644فاکس:  32678667تلفن: 

Email:  info@thirdlineco.com 

Web:  www.thirdlineco.com 

 نیفزادار 
 علی رزاقی کاشانیآقای  مدیر عامل:
طبقه ـ  8 شمارهـ  خیابان بیدارـ  (فرشته)فیاضیخیابان ـ  ولیعصرخیابان 

 سوم
 66743373فاکس:  62676326ـ  3: تلفن

Email:  darafzinco@yahoo.com 

Web:  www.darafzin.com 

 داها طرح 
 یدکانار حیدر یآقا مدیر عامل:

 7 واحدـ  43شماره ـ  کوچه سومـ  خیابان سرافراز)دریای نور(ـ  خیابان بهشتی
  88346338ـ  3 تلفن و فاکس:

Email:  daha_tarh@hotmail.com 

Web:   

 داهه 
 یمیبرادران ابراه آرمین یآقا مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  6 شمارهـ  یکم بست بنـ  خیابان شنگرفـ  میرداماد بلوار

 66663827فاکس:  66668723  تلفن:

Email:   dahe.consulting.en@gmail.com 

Web:  www.dahe.ir 

 آب جنوب درود 
 محمدحسن طالبان یآقا مدیر عامل:

 33 شمارهـ  42کوچه ـ  یابان خاکشناسیخـ  رازیش
 36672473فاکس:  36637334 تلفن:

Email:  doroodab@yahoo.com 

Web:  www.doroodabjonoob.ir 

 بندر ایدر 
 یجمالیبن یمرتض یآقا مدیر عامل:

خیابان کاج ـ  ن ضابطیخیاباـ  موسویخیابان ـ  میدان هرویـ  خیابان پاسداران
  66342723 فاکس: 66346444ـ  47 تلفن: 3 شمارهـ  جنوبی

Email:  info@daryabandar.com 

Web:  www.daryabandar.com 

 پاال ایدر 
 یل هندیمحمداسمع یآقا مدیر عامل:

 43 شمارهـ  کوچه مریمـ  شمس تبریزی جنوبیابان یخـ  میرداماد بلوار

 62464684 فاکس:  خط( 2) 62464447 تلفن:
Email:  dpeng@daryapala.com 

Web:  www.daryapala.com 

 انرژیپاال دریا  
 کامران عبدی ساوجیانآقای  مدیر عامل:

  43 شمارهـ  کوچه مریمـ  خیابان شمس تبریزی جنوبیـ  میرداماد بلوار

 66676878 فاکس: 66344637 تلفن:

Email:  info@daryapalaenergy.com 

Web: www.dpenergy.ir  

 میاترسیدر 

 یآبادنجف ین معزیعبدالحس یآقا مدیر عامل:
 6 واحدـ  23شماره ـ  یخوش شمال یابانخـ  یآزاد ابانیخ

 22344684فاکس:  22344374و  22344683ـ  4 تلفن:
Email:  info@daryatarsim.com 

Web:  www.daryatarsim.com 

 یپ کخا ایدر 
 پژوه کیوان کیوان یآقا مدیر عامل:

ـ  طبقه اولـ  dـ راهروی  3فاز ستارخان ـ خیابان صحرایی ـ مجتمع آپادانا ـ 
 44663873ـ  2 :و فاکس تلفن 437واحد 

Email:  info@daryakhak.com 

Web:  www.daryakhak.com 

 سازه ایدر 
 زینالی بابکآقای  مدیر عامل:

ایوان خیابان ـ  خیابان تیسفونـ  خیابان خواجه عبداهلل انصاریـ  شریعتیخیابان 
 66847263 فاکس: 66887773ـ  2 تلفن:  چهارمطبقه ـ  43 شمارهـ  مدائن

Email:  info@daryasazeh.com 

Web:  www.daryasazeh.com 

 نقشه دریا 
 جلیلی مقام خلیل برزگرآقای  مدیر عامل:

ـ  34 شمارهـ  بلوار نورانیـ  دریا تقاطعـ  بلوار فرحزادیـ  شهرک قدس)غرب(
 6واحد

 88372678فاکس:  88378778ـ  88372776 لفن:ت
Email:  daryanaghsheh@yahoo.com 

Web:  www.daryanaghsheh.com 

 نیدستور نو 
 سعید صالحی لرستانی یآقا عامل: مدیر

 6 طبقهـ  4 شمارهـ  خیابان کوششـ  باالتراز بهشتیـ  سهروردی شمالیابان یخ
 88723834 فاکس: 88867478 و 88747647ـ  44 تلفن:

Email:  dastoor_novin@yahoo.com 

Web:   

 دوركاو 
 انیرحسن بهاریام یآقا مدیر عامل:

  طبقه دومـ  46 شمارهـ  خیابان بنفشهـ  خیابان اطاعتی جنوبیـ  بلوار مرزداران
 88378742 فاکس: 88334336ـ  88373737 تلفن:

Email:  dourkave@gmail.com 

Web:   

 ن یدورنگاه سرزم 
 جوابراهیم توفیق  یآقا مدیر عامل:

 2 واحدـ  طبقه دومـ  برج پارس ـ  روبروی اداره پستـ  گلسارـ  رشت
 33443683 تلفن و فاکس:

Email:  dn_sarzamin@yahoo.com 

Web:   

 ابیدور 
 یسور اسداهلل یآقا مدیر عامل:

 4 واحد ـ  67 شمارهـ  ینورمحمد کوچهـ  سیدخندان باالترازپلـ  یعتیشر ابانیخ
 66822376 فاکس:تلفن و      66842327 تلفن:

Email:  douryab@yahoo.com 

Web:   

 د
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 دید 
 ن محمودیحس یآقا مدیر عامل:

 438شماره ـ  ابان رودسریخـ  ابان حافظیخ

 88344742 تلفن و فاکس: 88343826 تلفن:
Email:   

Web:   

 دیدگاه ارومیه 
 کریم باباخانی ساریجالوآقای  مدیر عامل:

 2 طبقهـ  42 شمارهـ  حسن زادهمتری 42کوچه ـ  خیابان برقـ  ارومیه
  33433447فاکس:  33482633ـ  33434634 و 33482637ـ  8 تلفن:

Email:  info@didgahco.com 

Web:  www.didgahco.com 

 رادپی گستران امروز 
 منصور ذوالفقاری یآقا مدیر عامل:

 3شماره ـ  بست زرین بنـ  خیابان رحمانیـ  چهارراه قناتـ  خیابان دولت
 66784362 فاکس: 66774823: لفنت

Email:  radpey100@yahoo.com 

Web:  www.radpey.com 

 رادنگار نقش 
 مدیکو لحساییمدیر عامل: آقای 

 44 واحدـ  طبقه سومـ  77 شمارهـ  خیابان کبیریـ  میدان قدسـ  تجریش
 66766463ـ  66766437ـ  66747346لفن و فاکس: ت

Email:  info@rad-negar.com 

Web:  www.rad-negar.com 

 آهنگ  راز 
 فرینید عیسع یآقا مدیر عامل:

 3ـ طبقه  4/64خیابان ولیعصر ـ باغ فردوس ـ خیابان طوس ـ نبش ستاره ـ پالک 
 62834733ـ  62834737 :و فاکس تلفن 43ـ واحد 

Email:  info@razahang.com 

Web:   

 رانیراز 
 نقی بیضاوی یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  347 ساختمانـ  ان زندخ  میکرخیابان  یابتداـ  عصریدان ولیم

 88337744 فاکس: 88346444ـ  46 تلفن:

Email:  raziran@raziran.com 

Web:  www.raziran.com 

 گرانیراز 
 محسن برادران عبداللهی یآقا مدیر عامل:

 6زنگـ  دومطبقه ـ  4شماره ـ  کوچه مینابـ  خرمشهر)آپادانا(خیابان 

 88337463ـ  88347378ـ  88747478تلفن و فاکس: 

Email:  rrazigaranco@yahoo.com 

Web:   

 راسخ سپاهان 
 امیرمنصور زمانیآقای  مدیر عامل:

ـ  ساختمان پارسا ـ  موزه تخته فوالدمقابل ـ  شرقی خیابان شیخ مفیدـ  اصفهان
 32244382 :فاکس 32244384ـ  3 :تلفن طبقه اول

Email:  info@rasekhco.ir 

Web:  www.rasekhco.ir 

 راماب 
 انییجواد صحرا یآقا مدیر عامل:

 راماب ساختمانـ  442 شمارهـ  خیابان بیست و پنجمـ  آبادسعادت
 88283327فاکس:  88283337 : تلفن

Email:  info@ramab.com 

Web:  www.ramab.com 

 آهن راه راه 
 مقدممحمدهادی بنده یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  شرقی 46 کوچهـ  جنوبی طباطباییخیابان عالمه ـ  آباد تدسعا
 88283838 فاکس: 88286443و  88383673ـ  4 تلفن:

Email:  info@rar.ir 

Web:  www.rar.ir 

 راهان سازه 
 پیمان جبیری یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  36 شمارهـ  د گمنامیشه بزرگراهـ  یدان فاطمیم

 88322848 ـ 67: و فاکس تلفن

Email:  rahansazeh.co@gmail.com 

Web:  www.rahansazeh.ir 

 راهبرد تردد فردا 
 مسعود خدادادیانمدیر عامل: آقای 

 2واحد ـ  4شماره ـ  کوچه سهندـ  خیابان هنگامـ  میدان رسالت
 77484834فاکس:  77434378 تلفن: 

Email:  rtf.consultant@gmail.com 

Web:  www.rtf.ir 

 راهبرد توسعه طرحها 
 تکان تپه مهدی شکوهیآقای  مدیر عامل:

 واحدـ  62 شمارهـ  نبش کوچه خداجوـ  خیابان اختیاریه جنوبیـ  کالهدوزخیابان 
 66334788 فاکس: 66723374ـ  3 تلفن: 8و7و 2

Email:  info@pdsco.ir 

Web:  www.pdsco.ir 

  سناراهبرد 
 غالمرضا مقیمیآقای  مدیر عامل:

 27 شمارهـ  باالتراز میدان سناییـ  سناییخیابان ـ  پل کریمخان
  88344383 فاکس: 88346743و  88346747ـ  48 تلفن:

Email:  info@rahbordconsult.ir 

Web:  www.rahbordconsult.ir 

 راه برد نقشه اطلس 
 صدرا صفویانمدیر عامل: آقای 
 3واحد ـ  33شماره ـ  خیابان جهان آراـ  (یوسف آبادخیابان اسدآبادی)

  88333877فاکس:  88333746تلفن: 
Email:  info@ranamap.ir 

Web:  www.ranamap.ir 
 سازه پلراه 

 یانیگلصورت پهلو یعل یآقا مدیر عامل:
 23 واحدـ  ساختمان نگارـ  سرو غربیـ  سروچهارراه ـ  آباد سعادت
 66337634فاکس:  66334477ـ  8و  66444374ـ 2 تلفن:

Email:  rahsazehpol@yahoo.com 

Web:   

 ر
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  شهریادراه سازه 
 علیرضا خلیلی الموتیمدیر عامل: آقای 

 64ـ شماره بان اطاعتی شمالی ـ کوچه قائم یک بلوار مرزداران ـ خیا
 88633262ـ  7 تلفن و فاکس:

Email:  shahryad_consultant@yahoo.com 

Web:  www.shahryad.com 

 رانیر او راه 
 آشتیانی رضائی علیرضا یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  72شماره ـ  کوچه فرزان غربیـ  باالتر از میردامادـ  ولیعصرخیابان 
 88787337 فاکس:و  تلفن

Email:  rahvar.iran.co@gmail.com 
Web:  www.rahvariran.com 

 راه و ساختمان برآورد سازه مازند 
 محمدعلی صدیقیمدیر عامل: آقای 

 44شماره ـ  کیهانکوچه ـ  خیابان پیام نورـ  خیابان پانزده خردادـ  ساری
 33443776فاکس:  33447837و  33637366ـ  4تلفن: 

Email:  baravordsazeh@gmail.com 
Web:  www.baravordsazeh.com 

 یوند آباد راه 
 یزجیپور دمحمد مناف یآقا مدیر عامل:

 3واحد ـ  7 شمارهـ  کوچه یکمـ  خیابان بهروزـ  میدان مادرـ  میرداماد بلوار
 66622337 فاکس:تلفن و  66622336 تلفن:

Email:  raahvand@yahoo.com 

Web:   

 راههای طالیی البرز 
 پورحسن فرضیآقای  مدیر عامل:

 واحد یکـ  474 شمارهـ  خیابان فاضل شمالیـ  نصر)گیشا(کوی 

  88684637 فاکس: 88684364ـ  2 تلفن:
Email:  rta_irco@yahoo.com 

Web:  www.rtatraffic.com 

 مللیاب  راه 
 مظفر بیگلرآقای  مدیر عامل:

 77 شمارهـ  (4/4)کوچه رادافزونـ  گلها میدانـ  بزرگراه شهید گمنام
 88324833فاکس:  88324372: تلفن

Email:  info@rahyabmelal.com 

Web:  www.rahyabmelal.com 

 ان نقشهیرا 
  محمدرضا یوسفی یآقا مدیر عامل:

     333 مارهشـ  یشرق پنجم کوچه نبشـ  نقشه اولـ  بلوار ابوذرـ  یروزیابان پیخ
 33472326 فاکس: 33423238 ـ 33423343 تلفن:

Email:  mail@rn-co.com 

Web:  www.rn-co.com 

 زنانیرا 
 ناصر آزمون یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  67 شمارهـ  کوچه رحیمی)نهم گاندی(ـ  گاندیخیابان 
 88777448 فاکس: 88673444و   88673333ـ  2 تلفن:

Email:  rayzanan_eng@yahoo.com 

Web:   

 فن یرا 
 زاده مسعود غالمعلی یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  27 شمارهـ  ابان ششمیخـ  ابان نوبختیخـ  ابان خرمشهریخ

 88737377 فاکس: 88742833 ـ 88737332 ـ 88748432 تلفن:

Email:  raayfan@yahoo.com 

Web:   

 رستاب 
 مودیمنوچهر کاظم یآقا مدیر عامل:

ـ  47ه مارشـ  طالقانیکوچه ـ  یارمحمدیخیابان ـ  تدولن خیاباـ  یشریعت خیابان
 66374734 فاکس: 66723643ـ  66787334 تلفن: دوم طبقه

Email:  rastab_co@yahoo.com 

Web:   

 رانیرصد ا 
 انیوان زادوریط یآقا مدیر عامل:

ـ  46 شمارهـ  شرقی(44خیابان مقدس)ـ  نرسیده به میدان کاجـ  آباد سعادت
 66728733 فاکس: 66728738 تلفن: 4 واحد

Email:  info@rassadiran.com 

Web:  www.rassadiran.com 

 رمپ 
 انیاصغر اردکانیعل یآقا مدیر عامل:

 3 طبقهـ  3 شمارهـ  یغرب 3 شهیاندـ  اندیشه ابانیخـ  یشرقخیابان بهشتی 
 88444873 فاکس: 88444737 ـ 88444887 تلفن:

Email:  info@rampco.ir 

Web:  www.rampco.ir 

 روجیار 
 آقای جالل جعفری مدیر عامل:

 37شماره ـ  6ژاله ـ  کوچه سوسنـ  کشاورزخیابان ـ  سنندج

 33684383ـ  33663843 فاکس:تلفن و 
Email:  rojyar_moshaver@yahoo.com 

Web:   

 روژان و همکاران 
 آقای بارنارد عسگری مدیر عامل:

     طبقه اولـ  4 شمارهـ  وراوینیخیابان ـ  خیابان سلیمان خاطرـ  خیابان مطهری
 88366343فاکس:  88346673ـ  2 تلفن:

Email:  rojan.co@gmail.com 

Web:   

 نورگستر  ییروشنا 
 یفید حنیمحمدفر یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  غربی 28خیابانـ  )جنوب اتوبان همت(جنوبی شیرازخیابان 
 88746433فاکس:  88243773ـ  3   :تلفن

Email:  noorgostar@gmail.com 

Web:  www.noorgostar.com 

 روند فناوری محیط 
 رادعماد رضائیآقای  مدیر عامل:

 443 شمارهـ  خیابان هشتمـ  6 فازـ  کوی سرجنگلداریـ  کرمان
 36464734و  36464733ـ  4 :و فاکس تلفن

Email:  ravandco@yahoo.com 

Web:   
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 رونین 
  کیارش شجاعیآقای  مدیر عامل:
 3 شمارهـ  خیابان آفتابـ  خدامیخیابان ـ  خیابان ونک

 88736773فاکس:  88736772 تلفن:

Email:  info@roninco.com 

Web:  www.roninco.com 

 انیرو 
 یزرعکان یمهد یآقا عامل:مدیر 

 44 شمارهـ  شرقی 63نبش خیابان ـ  بلوار آزادگانـ  کردستانبزرگراه 
 88747364 :و فاکس تلفن 88773883تلفن: 

Email:  rooyan.co@gmail.com 

Web:  www.royanco.net 

 كاوان آب ره 
 آقای علیرضا پوراشرف مدیر عامل:

 6 احدوـ  (447 )ساختمان2 شمارهـ  خیابان ناطق نوریـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی
 44433774فاکس:  44423232ـ  44434824 :تلفن

Email:  rah_ab_kavan@yahoo.com 

Web:   

 آور ره 
 فرشید وزیریآقای  عامل:مدیر 

 3 شمارهـ  کوچه فرهادـ  خیابان لیلیـ  ونکخیابان ـ  میدان ونک

 88734332  فاکس: 88747474 تلفن:

Email:  info@rahavar-ce.com 

Web:  www.rahavar-ce.com 

 رهاب 
 آرش کنعانی یآقا مدیر عامل:

 68 شمارهـ  خیابان اسفندیارـ  خیابان ولیعصر

 88782332 فاکس: 88784483 ـ 88783367 تلفن:

Email:  info@rahabconsult.ir 

Web:  www.rahabconsult.ir 

 رهاد اكسین 
 دلگشااهلل حبیبآقای  مدیر عامل:

ـ  6 طبقهـ  ساختمان دانشـ  خیابان ده کیان آبادنبش ـ  وهابیخیابان ـ  هوازا
 فاکس:تلفن و      33343777ـ  33378744 تلفن:      8 و 7واحد 

33378238 

Email:  rahadoxin.co@gmail.com 

Web:   

 انیوپ ره 
 اتابک یعلسید یآقا مدیر عامل:

شهرک غرب ـ بلوار پاکنژاد ـ شهرک مخابرات ـ بلوار پیام ـ خیابان پیوند ـ کوچه 
 66734487فاکس:  66382342ـ  66382334 تلفن:     3 شمارهـ  43

Email:  info@rahpooyan-eng.com 

Web:   

 رهداد 
 یمحمد گرجستان یآقا مدیر عامل:

 473ه شمارـ  63و  63بین وکیل آباد ـ  وکیل آبادبلوار ـ  مشهد

 38844443 :فاکس 38844427: تلفن

Email:  rahdad_c_e@yahoo.com 

Web:   

 رهرو 
 نورایر مقردیچی آرامیانسمدیر عامل: آقای 

 ـ طبقه سوم 7 ـ شماره دهمـ خیابان  خالد اسالمبولی)وزرا(خیابان 
 88338723ـ  88338633تلفن و فاکس: 

Email:  rahroconsult@yahoo.com 

Web:  www.rahro-co.com 

 رانرهروان عم 
 نژادمحمد محمدی یآقا مدیر عامل:

 47ـ طبقه دوم ـ واحد  438خیابان آزادی ـ روبروی خیابان دکتر قریب ـ شماره 
 22323684فاکس:  22467762تلفن: 

Email:  rahrovanomran@yahoo.com 

Web:  www.rahrovanomran.com 

 طرح رهساز 
 سیدابوالقاسم مظفرزادهآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  )طاهری( 66 خیابانـ  خیابان قندیـ  سهروردی شمالی
 88344762فاکس: 88726233و  88373338ـ  3 تلفن:

Email:  rahsaztarh@yahoo.com 

Web:  www.rahsaztarh.ir 

 گستر كردستان ره 
 کورش صالحیانآقای  مدیر عامل:

 44 شمارهـ  6 کوچه قناریـ  خیابان حافظـ  سنندج
 33266723فاکس:  33224343 تلفن:

Email:  info@rahgostar-k.com 

Web:  www.rahgostar-k.com 

 الدیاب میره 
 اد کیاؤف یآقا مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  بهارستان یمجتمع تجارـ  آذر پنجمابان یخـ  گرگان
 36663477 فاکس: 36623433 تلفن:

Email:  rahyab_milad@hotmail.com 

Web:   

 فردا شهیاند افتیره 
 مهدی حسن زاده اصفهانیمدیر عامل: 

شماره ـ  متری گلستان 33 ابانیخـ  یشمال نیشاه ابانیخـ  بزرگراه همت غرب
 44438237تلفن و فاکس:      44422832ـ  44427643 تلفن:     2 واحدـ  672

Email:  rahyaft.af@gmail.com 

Web:  www.rahyaftaf.ir 

 ل بندریر 
 ساسان کرمی یآقا مدیر عامل:

ـ  37 شمارهـ  )حکمت غربی(سلیمانیبرادران خیابان ـ  بلوار اندرزگوـ  هیقیطر
 66677363فاکس:  66677334ـ  66677736تلفن:  4 واحد

Email:  railbandar@yahoo.com 

Web:  www.rail-bandar.ir 

 زادبوم 
 خانم فرشته ناجیانمدیر عامل: 

طبقه ـ  32 شمارهـ  وچه ذکاییکـ  روبروی پارک شریعتیـ  شریعتی خیابان
  66847863فاکس:  66843484ـ  66837237تلفن:      شرقیدوم 

Email:  zaadboom@yahoo.com 

 ز
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Web:   
 ریزاو 

 هیمحمدرضا مسعود یآقا مدیر عامل:
 ـ طبقه دوم 32 شمارهـ  مالصدراابان یخـ  میدان ونک

 88734834 فاکس: 88746444ـ  88746428ـ  88736734 تلفن:

Email:  info@zavir-consult.com 

Web:  www.zavir-consult.com 

 ابیهیزاو 
 انییرمضان صفا یآقا مدیر عامل:

 طبقهـ  62 شمارهـ  ابان آرشیخـ  یابان دستجردیباالتراز خـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88277374تلفن و فاکس:       88273842ـ  47 تلفن:     6 واحدـ  همکف

Email:  zaviehyabco@gmail.com 

Web:   

 داریزركشت پا 
 ینیام یمحمدمهد یآقا مدیر عامل:

 6 طبقهـ  3 شمارهـ  نیریکوچه شـ  تقاطع آراراتـ  یابان خدامیخـ  دان ونکیم
 88724376 فاکس: 88748233 ـ 88736438 تلفن: 4 واحدـ 

Email:  zarkeshtco@gmail.com 

Web:  www.zarkesht.com 

 زرناب اكتشاف 
 مسعود حسینی  یآقا  مدیر عامل:

ـ  چهارم یمتر46ابانیخـ  هیصادقدوم  از فلکه ترنییپاـ  جناح یزرگراه محمدعلب
 44748423فاکس:  44748437ـ  26 تلفن: طبقه اولـ  67 شماره

Email:  zarnab1380@yahoo.com 

Web:  www.zarnab.net 

 زلزله محاسب 
 رسول سامعی آقای مدیر عامل:

شماره ـ  کوچه گلستانـ  شرقی 46 آسمانـ  باالتر از میدان کتابـ  آباد سعادت
 66737777فاکس:  66726743 تلفن:   44واحد ـ  طبقه سومـ  37

Email:  zelzeleh.mohaseb.co@gmail.com 

Web:  www.zelzelehmohaseb.com 

 رانیزم 
 سعید جلولی یآقا مدیر عامل:

 28 شمارهـ  خدری خیابانـ  خیابان میرزای شیرازی

 88867463 فاکس: 88844874ـ  2 تلفن:

Email:  info@zamiran.com 

Web:  www.zamiran.com 

 مازآ نیزم 
 یخانوضیمحمدرضا ع یآقا مدیر عامل:

  48واحد ـ  طبقه چهارمـ  6 شمارهـ  کوچه فتحیـ  فلسطیندان یم

 22363434 فاکس: 22434274ـ  22327882 تلفن:

Email:  info@zaminazma.com 

Web:  www.zaminazma.com 

 زمین ترسیم 
  بهمن تهورگرآقای  مدیر عامل:

کوچه ـ  نو کوچه باغـ  خیابان قدرـ  از بلوار کشاورز قبلـ  شمالی کارگرخیابان 
 22337247فاکس:   22377867 تلفن: 3 طبقهـ  8 شمارهـ  محنا

Email:  zamintarsim_co@yahoo.com 

Web:  www.zamintarsim.com 

 آزماساخت زمین 
  خواهآرش رزمآقای  مدیر عامل:

ـ  434شماره ـ بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری ـ بلوار مرزداران ـ چهارراه ایثار 
 -4واحد
 66773344 :و فاکس تلفن        66773333ـ  44677674ـ  44643437تلفن: 

Email:  info@zaminsakhtazma.co.ir 

Web:  www.zaminsakhtazma.co.ir 

 شناسان آسماری زمین 
 افشین کریمیمدیر عامل: آقای 

 44شماره ـ  3کوچه ـ  خیابان سرونازـ  ارم بلوارـ  شیراز

 36633337فاکس:  36672744تلفن: 

Email:  info@asmari.ir 

Web:  www.asmari.ir 

 آوران فن زمین 
 علی طاهریآقای  مدیر عامل:

  6واحد ـ  مجتمع جلفاـ  خیابان نظرـ  اصفهان
  خط( 2) 32644324 :و فاکس تلفن

Email:  zafa@zaminfanavaran.com 

Web:  www.zaminfanavaran.com 

 فیزیك زمین 
 جعفر کیمیا قلممدیر عامل: آقای 

 43 شمارهـ  8 اندیشهـ  خیابان اندیشهـ  خیابان بهشتی
 88467383فاکس:  88444334ـ  88447734 تلفن:

Email:  info@zpcengrs.com 

Web:  www.zpcengrs.com 
 اوان جنوبك زمین 

 محسن توتونچیآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  کوچه پنجمـ  جهادخیابان ـ  دادمان بلوارـ  4 فازـ  (غربقدس) شهرک
 88376387فاکس:   34873 تلفن:

Email:  info@zaminkavan.com 

Web:  www.zaminkavan.com 

 كاوش مازندرانزمین 
 سیدسعید رضویآقای  مدیر عامل:

 سومین فرعی سمت راستـ  37رضوان ـ  خیابان امام رضاـ  آمل
  43628383 تلفن و فاکس:

Email:  zaminkavosh@yahoo.com 

Web:   

 زومار 
 آبادی مدیر عامل: آقای احمد صفی صمغ

ـ  4 ساختمان شمارهـ  خیابان رودسرنبشـ  آفرین خیابان بهـ  کریمخان زندخیابان
 88344773فاکس:  88343624 ـ 6 تلفن: طبقه سوم

Email:  zoumar_consulting@yahoo.com 

Web:   

 ستایز 
 یزدان احمدوند آقای مدیر عامل:

طبقه دوم ـ  448 شمارهـ  سرو غربیخیابان ـ  خیابان فرحزادیـ  شهرک غرب
 66777334فاکس:  66722333ـ  4 تلفن: شرقی
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Email:  zistatehran@ymail.com 

Web:  www.zista.ir 

 ستابیز 
 زوارحاج مهرداد یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  کوچه پروینـ  بعداز چهارراه کارگرـ  فاطمی غربیخیابان 
 22364737فاکس:  22364734ـ  3 و 34447777 لفن:ت

Email:  info@zistab.com 

Web:  www.zistab.com 

 كاوش تزیس 
  کیمیا ایرانشکوه خانم مدیر عامل:

  8واحد ـ  36ساختمان ـ  44سناباد ـ  یابان سنابادخـ  مشهد
 38437733فاکس:  38434386ـ  38463473 تلفن:

Email:  zistkavosh.con@gmail.com 

Web:   

 اب پایشژرف 
 ابراهیم غزلآقای  مدیر عامل:

ـ  3 شمارهـ  کوچه همدانـ  بین بلوار کشاورز و فاطمیـ  خیابان کارگر شمالی
 22344276فاکس:  22434762ـ  22436343 تلفن: 6 واحد

Email:  jarfabpayesh@yahoo.com 

Web:  www.jarfabpayesh.com 

 شانیاند ژرف 
 یاالسالم خیرشیام یمجتب یآقا مدیر عامل:

 مارهشـ  خیابان پارک شقایقـ  یعقوبی خیابانـ  باالتراز میدان کاجـ  آباد سعادت
 66787237ـ  66333347ـ  66333367 و 66722343ـ  4 :و فاکس تلفن   46

Email:  jarf@jarfandishan.com 

Web:   

 ژرف سازه مشاور 
 زاده یبهروز جاللمدیر عامل: آقای 

 دومـ طبقه  7ـ شماره  اولوچه کـ  خیابان سرافرازـ  بهشتی ابانیخ
 88734373فاکس:  88336433: تلفن

Email:  y.jalilishani@sazeh.co.ir 

Web:   

 ریژ 
 یشیاحمد گشا یآقا مدیر عامل:

طبقه ـ  34 شمارهـ  سومخیابان نبش ـ  خیابان قندیـ  خیابان سهروردی شمالی
 88723778و  88734787ـ  8 لفن و فاکس:ت همکف

Email:  zhair@yahoo.com 

Web:  www.zhair-co.com 

 زمانیژ 
 رادیاحمد بزرگ یآقا مدیر عامل:

ـ  زار سبزه کوچهـ  دهقانرضایی خیابان ـ  خیابان آزادیابتدای ـ  میدان آزادی
 83778223فاکس:  22777234ـ  22777337 تلفن:   44شماره 

Email: gisementiran@yahoo.com 

Web:  www.gisementiran.com 

 ژیناب غرب 
 تن لهونیکیوان زرهآقای  عامل:مدیر 

 4شماره ـ  شبنمکوچه ـ  سعدیخیابان ـ  سنندج

 33223483 فاکس: 33223486: تلفن

Email:  zhinab_consult@yahoo.com 

Web:  www.zhinab.com 

 ژئوپی 
 پور فرزاد فیضآقای  مدیر عامل:

 63شماره ـ  کوچه دانشمندـ  شبلیبلوار ـ  سنندج
 33684443فاکس:  33637334ـ  3 تلفن:

Email:  geopeyco@gmail.com 

Web:   

 تهران ژئوتکنیك 
 ایمدیر عامل: آقای سپهر سربیشه

 8شماره ـ  63خیابان ـ  سعادت آباد
  88773334فاکس:  88383472ـ  88384336تلفن: 

Email:  tehran.geotechnic@yahoo.com 

Web:  www.tehran-geotechnic.co 

 سازه گیالن ژئو 
 آقای محسن فرمند مدیر عامل:

 8شماره ـ  خیابان شیرخانیـ  بهشتیشهرک ـ  دیلمان بلوارـ  گلسارـ  رشت
  33738333 تلفن و فاکس: 33767247 تلفن:

Email:  geosaze@hotmail.com 

Web:   

 اندیش كاو ژئو 
 نکو آرش امینیآقای  مدیر عامل:

 6 واحدـ  663 شمارهـ  الدین طوسیخواجه نصیرخیابان ـ  شریعتیخیابان 
 77262247فاکس:  77286648ـ  43 تلفن:

Email:  geokav.cons@gmail.com 

Web:  www.geokav.com 

 ساباط طرح آرا 
 فرد فریبرز مهدوی طباطبایی یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  رضا حاج کوچهـ  باغشمال راه چهاربه  دهینرسـ  ارتش ابانیخـ  تبریز
فاکس:     33374382 ـ 33374386 تلفن:   3 طبقهـ  62 و 64

33323448 
Email:  sabat_tarh@yahoo.com 

Web:  www. sabattarh.com 

 ساتروپات پل 
 مدیر عامل: آقای انوشیروان روان 

ـ  دوم طبقهـ   27شمارهـ  کوچه صدرـ  نرسیده به خیابان فاطمیـ  خیابان ولیعصر
 88872364فاکس:  88872364ـ  3 تلفن: 4 و 3واحدهای 

Email:  info@satropot.com 

Web:  www.satropot.com 
 سنج آذر ساختار 

 مدیر عامل: آقای عالءالدین بهروش
 68شماره ـ  کوی چهاردهمـ  گلستان خیابانـ  شهرک رشدیهـ  تبریز
 32226777فاکس:  32226787تلفن: 

Email:  info@sakhtarsanj.com 

Web:  www.sakhtarsanj.com 

 اندیش ساختار متین 
 مدیر عامل: آقای مهدی زندی کریمی

 3واحد ـ  63شماره ـ  کوچه یکمـ  فالمک شمالیـ  شهرک غرب

 ژ

 س
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  88378773فاکس:  88387724ـ  3تلفن: 
Email:  info@samaaco.com 

Web:  www.samaaco.com 

 سارویه 
 فرشید راه نمایی مدیر عامل: آقای

 همکفـ طبقه  سارویهساختمان ـ  بن بست بنفشهخیابان توحید میانی ـ اصفهان ـ 
 32687863فاکس:  34347737ـ  32687738 :تلفن

Email:  sarooyeengco@gmail.com 

Web:  www.sarooye.com 

 سازآب اهواز 
 ی جهرماهلل یاحمد ف یآقا مدیر عامل:

 62شماره ـ  یابان پنجم شرقیخـ  انپارسیکـ  اهواز
 33364284 فاکس: 33364287ـ  33364284ـ  33364282  تلفن:

Email:  sazabahwaz@sazabahwaz.com 

Web:  www.sazabahwaz.com 

 سازآب پردازان 
 عطاری احمدخواجه علی یآقا مدیر عامل:

 ید غربیناهخیابان نبش ـ  بلوار گلستانـ  اهواز
 33346626فاکس:  33343433 تلفن:

Email:  info@spce.co.ir 

Web:  www.sazabpardazan.com  

 نوه سازوار 
 اغیا قزلاهلل  قدرت یآقا مدیر عامل:

    3شماره ـ  مینو یکبست  بنـ  نگارستان نهمـ  ابان پاسدارانیخ
 66848774: فاکس 66837737 ـ 66837787 ـ 66836833تلفن: 

Email:  sazco@sazco.com 

Web:  www.sazco.com 

 سازه 
 بابک امیرانی یآقا مدیر عامل:

 34شماره ـ  )دریای نور(سرافراز ابانیخـ  خیابان بهشتی

 88733873 فاکس: 88733364 تلفن:
Email:  info@sazeh.co.ir 

Web:  www.sazeh.com 

 شانیاند سازه 
 رسا یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

  رهکوچه مـ  فاطمیه خیابانـ  خیابان میرزاپورـ  باالتراز پل صدرـ  خیابان شریعتی
 66673334 فاکس:    66674623ـ  66676424 تلفن:    47 شمارهـ  سوم غربی

Email:  info@sazehandishan.ir 

Web:  www.sazehandishan.com 

 پویا اندیشان سازه 
 دستجردی محمد وحیدآقای  مدیر عامل:

 466شمارهـ  بست خندان نبش بنـ  خیابان عافیتـ  منوچهریخیابان ـ  اصفهان
 36633248فاکس:  36637778ـ  36663283تلفن:  طبقه همکفـ 

Email:  info@sap.co.ir 

Web:   

 رانیا یپرداز سازه 
 قلممسعود زرینآقای  عامل:مدیر 

 2 شمارهـ  (خیابان بیستمبلوار ابطحی)ـ  بزرگراه کردستان

 88236437 فاکس: 86473777  تلفن:

Email:  info@sazehpardazi.com 

Web:  www.sazehpardazi.ir 

 سازه تدبیر مارون 
 مسعود یعقوبیمدیر عامل: آقای 

خیابان ولیعصر ـ اول خیابان مطهری ـ خیابان منصور ـ بعـداز بیمارسـتان تـوس ـ        
 88762334فاکس:     88774643ـ  88744833تلفن: ـ طبقه سوم     66شماره 

Email:  info@stmco.ir 

Web:  www.stmco.ir 
 سازه فرافن 

 نوروز شهابیان مدیر عامل: آقای
)ساختمان رسالت( ـ  47ـ شماره   خیابان سرافراز ـ کوچه دوازدهم ـ   بهشتی ابانیخ

 88736343 فاکس: 88728368ـ  88344378تلفن:  طبقه اول
Email:  info@sazehfarafan.com  

Web:  www.sazehfarafan.com 

 )سازه معماری امروز)سما 
 امیرحسین ضیایی ثانیآقای  مدیر عامل:

 ـ واحد یک 43شماره ـ  کوچه آهورـ  باالتراز میردامادـ  یعتیشر ابانیخ
 66834337 :فاکس 66834232ـ  66834263تلفن: 

Email:  samacon_eng@yahoo.com 

Web:   

 ران)سبا(یبلند ا یها سازه 
 فریدون معین جهرمی یآقا مدیر عامل:
 6 شمارهـ  ریاحی بست بنـ  انتظامی خیابان نیرویـ  خیابان خدامیـ  میدان ونک

 88782783تلفن و فاکس:  88883333تلفن:    طبقه سومـ 
Email:  consult.saba@gmail.com 

Web:  www.sabaco-ir.com 

 های بلندپایه جهان سازه 
 زادهاکبر مرتضیعلی آقای مدیر عامل:

ـ  کوچه مفتاحـ  خیابان گرمسار غربیـ  خیابان شیراز جنوبیـ  خیابان مالصدرا
 88727434ـ  4تلفن و فاکس:  چهارم جنوبی طبقهـ  4 شماره

Email:  info@whstruc.com 

Web:  www.whstruc.com 

 انیساز 
 یمهرداد اشتر یآقا مدیر عامل:

 46شماره ـ  دوم خیابانـ  آل احمد بزرگراه تر از پایینـ  کارگر شمالیابان یخ
 88334434 فاکس: 88336648ـ  88336637ـ  88336634 تلفن:

Email:  info@sazian.net 

Web:  www.sazian.net 

  سامان آبراه 
 دنژاد یرضا مریعل یآقا مدیر عامل:

  4شماره ـ  شادی کوچهـ  ای(تپه) قره63خیابان ـ  آباد سعادت
 88233774فاکس:  88284377تلفن: 

Email:  info@samanabrah.com 

Web:  www.samanabrah.com 

 سامان آب سرزمین 
 محمدرضا زرسازی آقای مدیر عامل:

 467شماره ـ  آریافر و ایثارخیابان بین ـ  بلوار مرزداران
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 44632268تلفن و فاکس: 
Email:  info@samanab.com 

Web:  www.samanab.com 

 اصفهان یسامان انرژ 
 دارا فتوحی یآقا مدیر عامل:

 طبقه هفتمـ  برج آزادـ و بزرگراه میثمی  تقاطع پل مفتحـ  بلوار کشاورزـ  اصفهان
 37724328 فاکس: 37723733ـ  37728386 تلفن:

Email:  ise@samanenergy.ir 

Web:  www.samanenergy.ir 

  آور پژوهان نامسامان 
 یتهران یسلطان یمدیر عامل: آقای هاد
ـ  66 شمارهـ  سپر یکوـ  کودکتر از چهارراه جهاننییپاـ  بلوار ماندال)آفریقا(

 88233426فاکس:  88233423 ـ 3تلفن:  7 واحد
Email:  info@sapna-co.com 

Web:  www.sapna-co.net 

 نیسامان سبز آر 
 ییپلکو یمحمد حق یآقا مدیر عامل:

 3 طبقه ـ  444 شمارهـ  کوثر یکمخیابان ـ  خیابان ستارخانـ  میدان توحید
 22464324 ـ 22464837 و فاکس:تلفن  22463243 تلفن:

Email:  samansabzaryan@yahoo.com 

Web:   

 سدرود سامان 
 یکیعبدالباسط هالل ب یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  3طبقه ـ  ساختمان سامان سدرودـ  خیابان ارشادـ  انصاری بلوارـ  رشت
 33734774 فاکس: 33734774 تلفن:

Email:  samansadroud@yahoo.com 

Web:  www.samansadroud.com 

 سامان نیرو داالهو 
 اصغر همتیآقای علی مدیر عامل:
 446 شمارهـ  تری دومم سیـ  بهمن 66خیابانـ  کرمانشاه

 38333832فاکس:  38337437 تلفن:
Email:  saman.niroo@gmail.com 

Web:   

 سام پترو تدبیر اكسون 
 فرهاد خالدیانمدیر عامل: آقای 

 6واحد ـ  2 شمارهـ  غربیکوچه هفتم ـ  یزدیفرخیخیابان ـ  پاسدارانخیابان 
 66847783فاکس:  66877838ـ  66877828تلفن: 

Email:  info@sampetro.com 

Web:  www.petroexxon.com  
 سانو 

 بهمن حشمتی یآقا مدیر عامل:
 44 شمارهـ  نبش کوچه یاسـ  )توانیر(ابان عباسپوریخـ  عصریابان ولیخ

 88773367 فاکس:  خط( 7) 88777473 تلفن:
Email:  info@sano.ir 

Web:  www.sano.ir 

 آب اروند سبز 
 شایان سبزیوندآقای  مدیر عامل:

 2 شمارهـ  خیابان وحیدـ  بلوار گلستانـ  اهواز

 33644424 فاکس:تلفن و  33644426ـ  3: تلفن
Email:  sabzab@gmail.com 

Web:  www.sabzab.com 

 سامانه سبالن سبز 
 ایرج خوش باطنآقای  مدیر عامل:

 ـ طبقه اول 33شماره ـ  کوچه هشتمـ  ای اهلل خامنهخیابان آیتـ  اردبیل
 33633727فاکس: و  تلفن

Email:  sabzsamaneh@gmail.com 

Web:  www.sabzsamaneh.com 

 نو ینان مهندسیآفر سبك 
 علیرضا مجیدی خامنه یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  3طبقه ـ  33 شمارهـ  خیابان غفاریـ  فجرخیابان ـ  خیابان مطهری
 88837444ـ  88843784 فاکس: 88344474ـ  2و  88436273ـ  4 تلفن:

Email:  info@samogroup.com 

Web:  www.samogroup.com 

 پردازان سپهر نقش 
 سیدمحسن سیادتیآقای  مدیر عامل:

ـ  6 شمارهـ  کوچه بهارـ  خیابان رفعتـ  نرسیده به میدان قدسـ  خیابان شریعتی
 66743437ـ  34 تلفن و فاکس:        طبقه اول

Email:  snp.eng.co@gmail.com 

Web:   

 سپیتا طرح 
  آقای جمال قناعتمدیر عامل: 

 خیابان طهماسبیـ  شهرک سعدی 6از فـ  سنندج
 33228677ـ  33223272فاکس: تلفن و 

Email:  info@spitatarh.com 

Web:   www.spitatarh.com 

 رانیست 
  یم خواجه موگهیعبدالکرآقای  مدیر عامل:

 33ره شماـ  (شاهین جنوبیپژوهنده) خیابانابتدای ـ  غرب بزرگراه همت
 44467842 فاکس:  خط( 42) 44467843 تلفن:

Email:  info@scetiran.com 

Web:   www.scetiran.com 

 سختاب 
 فرخ افرا یآقا مدیر عامل:

 433 شمارهـ  نرسیده به صابونچیـ  هویزه غربیابان یخـ  سهروردی شمالیابان یخ
 88473634اکس: فا 82744367ـ  88374363 تلفن:

Email:  info@sakhtab.com 

Web:   www.sakhtab.com 

  سازه پارسسدره 
 یاریامیدرضا صفیآقای  مدیر عامل:

 زیرهمکفـ  47 واحدـ  64 شمارهـ  سوم و سیخیابان نبش ـ  بزرگراه کردستان
 88333733 فاکس: 88338884و  88338884ـ  6 تلفن:

Email:  info@sodreh.com 

Web:    www.sodreh.com 

 گستر ارتباط دیسد 
 یانیورک یمیابراهاهلل نصرت یآقا مدیر عامل:
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ـ  خیابان عرفی شیرازیـ  ایی شمالیشیخ بهخیابان ـ  خیابان مالصدراـ  ونک
 88738274فاکس:     88278847ـ  47  تلفن:         44 شماره

Email:  info@sadidco.com  

Web:    www.sadidco.com 

 راز آبرس 
 منصور قطبی سرابیآقای  مدیر عامل:

 شمارهـ  بلوار گلهاـ  شهرک مهندسی زراعیـ  ماهدشتکیلومتر هفت جاده ـ  کرج
 32777673 :و فاکس تلفن 32777772: تلفن 6

Email:  sarabraz.con@gmail.com 

Web:   

 ساز سرابن 
 آقای محمدرضا پورزرگر مدیر عامل:
 یک واحدـ  33 شمارهـ  موزهکوچه سهروردی شمالی ـ ـ  سیدخندان

  88342886 فاکس: 88342884 :تلفن
Email:  reza_pourzargar@yahoo.com 
Web:   

 سراوند 
 یجواد اکبر یآقا مدیر عامل:

 3واحد ـ  3شماره ـ  وهابی برزیکوچه ـ  دومخیابان ـ  نیلوفرخیابان 
 88374334فاکس:  88364673 :تلفن

Email:  info@saravand.ir 

Web: www.saravand.ir  

 نیسرزم 
 مور هنربخشیت یآقا مدیر عامل:

 طبقه اولـ  33 شمارهـ  کوچه ششمـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
 88738337 فاکس: 88736623 ـ 88737364 ـ 88737383 تلفن:

Email:  info@sarzamin-eng.com 

Web:  www.sarzamin-eng.com 

 سروه 
 نال زادگانید زیجمش یآقا مدیر عامل:

نویس  بست خوش بنـ  روبروی پمپ بنزینـ  پل رومیبعد از ـ  شریعتیخیابان 
 66646736 تلفن و فاکس:     66282427 تلفن:       طبقه اولـ  6778 شماره

Email:  seroveh@gmail.com 

Web:   

 سطح و صنعت 
 محمود دادمنش یآقا مدیر عامل:

 46 شمارهـ  شرقی یازدهم خیابانـ  کاج میدانـ  آباد سعادتخیابان 
 66374377 فاکس: 66728737 تلفن:

Email:  info@sathosanat.com 

Web:  www.sathosanat.com 

 النیدرود گیسف 
 غالمحسین بهزاد نظیف یآقا مدیر عامل:

 پنجم کوچهنبش ـ  پانزده خرداد یکوـ  چهارراه حشمتـ  یبهشت بلوارـ  رشت
 33272776: فاکس 33223734ـ  33223344ـ  33236233 تلفن:

Email:  admin@moshaversefidrood.ir 

Web:  www.moshaversefidrood.ir 

 سکنا 
 نژادینادر کاظم یآقا مدیر عامل:

 دومطبقه ـ  36 شمارهـ  ریکوچه زرـ  ابان ترکمنستانیخـ  یابان مطهریخ

 88473366 فاکس: 88473363و  88436486ـ  3 تلفن:
Email:  soknairan@yahoo.com 

Web:   

 سکو 
 سامی ستایش یآقا مدیر عامل:

 7 طبقهـ  63شماره ـ  کوچه شهداـ  یشمال یرازیش یرزایابان میخ
  88763473فاکس:  88768737 ـ 6 تلفن:

Email:  info@sakoogroups.com 

Web:  ww.sakoogroups.com 

 سگال 
 محمدمهدی برنده یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  78 شمارهـ  خیابان فتحی شقاقی نبشـ  آباد()یوسف اسدآبادیخیابان 
 88772388 فاکس: 88767373ـ  88746383 تلفن:

Email:  segal.eng@gmail.com 

Web:   

 سنجش امکان طرح 
 انیرزاخانیادموند م یآقا مدیر عامل:

ـ  66 شمارهـ  ویـکوچه تقـ  روی پمپ بنزینـروبـ  خیابان سهروردی شمالی
 خط( 8) 88467772 فاکس:تلفن و  8 واحدـ  3 طبقه

Email:  info@sat-iran.com 

Web:  www.sat-iran.com 

 سو سه 
 حسن ملک یآقا مدیر عامل:

ـ  طبقه اولـ  62 شمارهـ  نبش خیابان هویزهـ  خیابان صابونچیـ  خیابان بهشتی
 88342347 فاکس: 88738284ـ  88737478 تلفن: 46واحد 

Email:  se_soo@yahoo.com 

Web:   

  سهندترانشه 
  یآرمن کنعان یآقا مدیر عامل:

 7 واحد ـ  طبقه دومـ  42شماره ـ  تورخیابان ـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 66742247فاکس:  66742273ـ  66736434ـ  66736463 تلفن:

Email:  sahandtranche@yahoo.com 

Web:  www.sahandtranche.com 

 تك سی 
 رضوان اهللآقای شکر مدیرعامل:

ـ  6 شمارهـ  نبش کوچه مدیر ـ  ستاریبلوار ـ  میرداماداز  باالترـ  خیابان ولیعصر
 88438442فاکس:      88438638ـ  88438633 تلفن:     43 واحدـ  4 طبقه

Email:  info@seatac-co.com 

Web:   www.seatac-co.com 

 طرحن یستم نویس  
  ینان باصریدرضا اطمیحم یآقا عامل: مدیر

  3 واحدـ  3 شمارهـ  ابان فروزانفریخـ  شا(یپل نصر)گ
 88677888 فاکس:  88623348 ـ 88687384 تلفن:

Email:  snt@neda.net 

Web:   

 سخت یس 
 یعبدالرضا کرم یآقا مدیر عامل:
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 یادار طبقه اول ـ  ساختمان آفتابـ  ابان آفتابیخـ  خدامیابان یخـ  دان ونکیم
 88736232 فاکس: 88733824 ـ 6 تلفن: 7 واحدـ 

Email:  sisakht.cons@gmail.com 

Web:  www.sisakht.com 

 گنالیس 
 ینوزاد دیس یمصطف یآقا مدیر عامل:

 4 شمارهـ  ابان مردادیخنبش ـ  ها بلوار گلـ  ها دان گلیمـ  یابان فاطمیخ

 88773736 فاکس: 88337843ـ  37و  88763627 ـ 28 تلفن:

Email:  info@signaleng.ir 

Web:  www.signaleng.ir 

 نامیس 
 یگودرز معنو یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  خیابان حسینیـ  طالقانیابان یخ باالتر ازـ  ولیعصر خیابان
 88338778فاکس:  88343376ـ  88347673 تلفن:

Email:  info@sinamco.com 

Web:  www.sinamco.com 

 سیویار 
  اورنگ فرزانهمدیر عامل : آقای 

ـ  آذر خیابانـ  خیابان شکراهللـ  روبروی بیمارستان قلبـ  خیابان کارگر شمالی
 88333248فاکس:  88333874ـ  88333744: تلفن    6 طبقهـ  44 شماره

Email:  info@cvr-co.com 

Web:  www.cvr-co.com 

  سازان نقش جهانشاخص 
 آقای امیر محمودزاده مدیر عامل:

 337شماره ـ  جنب کوی هفدهمـ  خیابان عالمه امینیـ  اصفهان
  36242642فاکس:  36242643 ـ 3 تلفن:

Email:  shakhessazan.2000@yahoo.com 

Web:   

 شاران 
 ییده شفایخانم سپ مدیر عامل:

 3438 و 3434 شمارهـ  برج های آ.اس.پـ  24خیابان ـ  بزرگراه کردستان
 88737367 فاکس:تلفن و  88736383 تلفن:

Email:  info@sharan.ir 

Web:  www.sharan.ir 

 شارستان 
 بهرام فریورصدری یآقا مدیر عامل:

 32 شمارهـ  خیابان فیروزهـ  مرغابابان یخـ  خرمشهر)آپادانا(ابان یخ

 88734323 فاکس: 88727444ـ  88724734ـ  88728333 تلفن:

Email:  info@sharestan.com 

Web:  www.sharestan.com 

 شارمند 
 آزاد یفرهاد سلطان یآقا مدیر عامل:

 44 واحدـ  33شماره ـ  فناخسروخیابان ـ  میدان تجریش
 66733743فاکس:  66733474ـ  66734333تلفن: 

Email:  info@sharmand.ir 

Web:  www.sharmand.ir 

 سازه شارین 
 محمدرضا خباز تمیمیآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  36 شمارهـ  خیابان کبکانیانـ  غربی خیابان زرتشت

 88333833 فاکس: 88338678ـ  3 تلفن:
Email:  info@sharin.ir 

Web:  www.sharin.ir 

 خاک گلستان شالوده 
 عامریحسین عربآقای  مدیر عامل:

 8شماره ـ  پنجمنوبخت ـ  نوبختخیابان ـ  42بهشت ـ  خیابان بهشتیـ  گرگان

 36427733 فاکس: 36427284ـ  3 تلفن:
Email:  info@shaloodehkhak.com 

Web:  www.shaloodehkhak.com 

 سازان شبکه شالوده 
 اسمعیل پورشاهیدآقای   مدیر عامل:

 شمارهـ  بلوار سیما جنوبیـ  خیابان یزدانیانـ  از دولت تر پایینـ  خیابان شریعتی
      66624632فاکس:  66363237ـ  6تلفن:  8 واحدـ  3 طبقهـ  43

Email:  shaloudeh@gmail.com 

Web:  www.shaloudeh.com 

 مقاوم عمران)شمع( یها شالوده 
 ینادر شعبان یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  کوچه دهمـ  )مهناز(خیابان صابونچیـ  خیابان بهشتی
 88368344 فاکس: 88368347ـ  4 تلفن:

Email:  shame_cu_eng2000@yahoo.com 

Web:  www.sham-e.com 

 شانول فرآیند 
 محمد مخدراتیآقای  مدیر عامل:

 34 شمارهـ  3 خیابان توحیدـ  خیابان گلهاـ  بلوار دریاـ  )قدس(غربشهرک 

 88734663 فاکس:  )خط ویژه( 88384677 تلفن:

Email:  info@shanul.com 

Web:  www.shanul.com 

 ن ارتباط تهرانیشاه 
 فرزاد اقدامی فاتح آبادی یآقا مدیر عامل:

توانیر ـ خیابان نظامی گنجوی ـ خیابان چهل شاهد ـ خیابان رستگاران ـ کوچه 
 82784637 فاکس:   82786338ـ  82784434 تلفن:  6ـ واحد4شماره ـ آرشیا 

Email:  info@shaahin.com 

Web:  www.shaahin.com 

  شبدر 
  ید کتابیحم یآقا مدیر عامل:

  43شماره ـ  کوچه تورجـ  تر از چهارراه چمران نییپاـ  ولیعصرابان یخ
 66743773فاکس:  66747334تلفن  : 

Email:  shabdar.co@gmail.com 

Web:   

 ندیشرق آ 
 آقای محمدعلی عالمی مدیر عامل:

 طبقه دومـ  468شماره ـ  شمالیخیابان مفتح ـ  خیابان بهشتی
 88733847فاکس:  88733863ـ  88733844 تلفن:

Email:  info@sharghayand.com 

Web:   

 شمال 
 یعیسم ینجد اهللاسد یآقا مدیر عامل:

 ش
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 77 شمارهـ  کوچه آرشـ  ابان حسامیخـ  ینیابان امام خمیخـ  رشت
 33368438  :فاکس 33363833: تلفن

Email:  moshavershomal@yahoo.com 

Web:   

 مسه یزدش 
 آقای مجید سهرابی مدیر عامل:

 334شماره ـ  نبش کوچه حافظـ  خیابان مطهریـ  یزد
 33663363 تلفن و فاکس: 33663634 تلفن:

Email:  shamseyazd@gmail.com 

Web:   

 شورا 
 علی قرشی یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  دوم غربی شهرک سئول ـ خیابان نسترن ـ کوچهـ  خیابان سئول

 88643434 فاکس: 88643488 ـ 37 تلفن:
Email:  info@shora.co.ir 

Web:  www.shora.co.ir 

 شهرآب خزر 
 محمد کهنسال نودهی یآقا مدیر عامل:

 ساختمانـ  4 نبش نبوتـ  خیابان نبوتـ  میدان سرگلـ  بلوار معلمـ  رشت
 33334346فاکس:  33336333 تلفن:شهرآب     

Email:  info@shahrabkhazar.com 

Web:  www.shahrabkhazar.com 

 سازه شهران 
 عبدالمجید شهیدیآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  کوچه سلمانـ  بهایی خیابان شیخـ  خیابان مالصدرا
 88736338فاکس:  88243747ـ  63 تلفن:

Email:  info@shahransaze.com 

Web:  www.shahransaze.com 

 راز پارت شهر 
 فرشید علمدارآقای  مدیر عامل:

قبل از تقاطع ـ  خیابان نخلانتهای ـ  بحرالعلومخیابان ـ  شهرک باهنرـ  کرمان
 36437637ـ  36426623  :و فاکس لفنت    22شماره ـ  سمت راستـ  گلستان

Email:  info@srpce.com 

Web:  www.srpce.com 

 شهرسازان آتی طرح 
 مدیر عامل: آقای رضا سلیمی گرگری 

 47شماره ـ  خیابان جامی شرقیـ  خیابان پسیانـ  زعفرانیه
 66467242ـ  66443367تلفن و فاکس: 

Email:  atitarh_arta@yahoo.com 

Web:   

 سازان شهر فردا 
 مرعشیفواد اهلل  سید فتح آقای مدیر عامل:

 4 شمارهـ  66 کوچهـ  خیابان شمالیـ  شهرک فرهنگیانـ  ارومیه

 36634283 فاکس: 33866477ـ  33833373 تلفن:
Email:  shahr.e.farda.co@gmail.com 

Web:   

 شهر و برنامه 
 زادهمنصور مساح یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  3 شمارهـ  برزی خیابان وهابیـ  )آپادانا(خیابان خرمشهرغربی

 88374334 فاکس: 88364673ـ  4 تلفن:

Email:  sob_arch@yahoo.com 

Web:  www.sob-arch.ir 

 شهر و خانه 
 قهرمان صمیمی یآقا مدیر عامل:

 344 شمارهـ  اچهیابان باغ دریخـ  اصفهان
 37827743 فاکس: 37827744ـ  3 تلفن:

Email:  shahr.o.khaneh@gmail.com 

Web:  www.shahrokhaneh.com 

 شهر و عمران 
 یرازیش یعبدالرضا سلطان یآقا مدیر عامل:

 6 شمارهـ  یکوچه شانزدهم شرقـ  یهقیابان بیخـ  نیدان آرژانتیم
 88734342 فاکس: 88732634ـ  88733266 تلفن:

Email:  shahrvaomran@yahoo.com 

Web:   

 راه تدبیر شیب 
 روزبه عرفان مدیر عامل: آقای

 44 طبقهـ  عمارت صباـ  بعداز پل منصورـ  خیابان فارابی)چایکنار(ـ  تبریز
 33378734فاکس:   خط( 47) 33378767 تلفن:

Email:  shibrah.mkt@gmail.com 

Web:  www.shibrah.com 

 شیل آمایش 
 رودی سیامک یوسفی سیاهکل آقای مدیر عامل:

 22شماره ـ  خیابان سوم غربیـ  نو شمیرانـ  خیابان هنگامـ  میدان رسالت
 77437688فاکس:  22434463ـ  22434443  تلفن:

Email:  siamak.yousefi1@gmail.com 

Web:  www.shilamayesh.com 

  طرح بختیاریشیمبار 
 حسین کریمی دستگردیمدیر عامل: آقای 

  ساختمان هماـ  کوچه عقیلیـ  روبروی بانک صادراتـ  خیابان استانداریـ  اصفهان
 36668424فاکس:  36634477 تلفن: 6 طبقه

Email:  shimbarco@gmail.com 

Web:   

 صدر آب فارس 
  آقای محمدجواد کاظمی مدیر عامل:

 طبقه اولـ  44شمارهـ  کوچه بیستمـ  ولیعصرخیابان ـ  شیراز
 32624438فاکس:  32673438 تلفن:

Email:  sadrabfarsco@gmail.com 

Web:  www.sadrabfars.com 

 صدر آب نیرو 
  مهدی مالئیآقای  مدیر عامل:

 43واحد ـ  طبقه پنجمـ  ساختمان هایلندـ  4 آزادگانخیابان ـ  ارومیه
 33473334فاکس:  33443674  تلفن:

Email:  sadrabniroo@yahoo.com 

Web:  www.sadrabniroo.com 

 صدر صنعت 
 یرضا کافسید یآقا مدیر عامل:

 ص
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 33 شمارهـ  مهری خیابانـ  جماز جامباالتر ـ  خیابان ولیعصر
   66737376 فاکس: 66747323ـ  66743734 تلفن:

Email:  office@sadresanat.com 

Web:  www.sadresanat.com 

 ده كرمان و صد 
 وزیرزاده ابراهیمیمجید  یآقا مدیر عامل:

 انقالبچهارراه نبش ـ  (سفیزر شهدا) ابانیخـ  کرمان

 33336343 فاکس: 33336324ـ  33336373 تلفن:
Email:  manager@moshaver110.ir 

Web:  www.moshaver110.ir 

 عیصنا 
 نیمع یغالمعل یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  ساختمان زمردـ  24 شمارهـ  رعمادیابان میخـ  خیابان بهشتی

 88733733 فاکس:  88747764ـ  88733733 تلفن:

Email:  sanaye@sanaye-co.com 

Web:   

 دار مبین صنعت 
 ویسهمحمدتقی آقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  32شماره ـ  شرقی 34خیابان ـ  خیابان صرافهاـ  بلوار دریاـ  آباد سعادت
 88288743 فاکس:تلفن و  88283377 تلفن:

Email:  sd_mobin@yahoo.com 

Web:  www.sanatdarmobin.ir 

 رانیت ایریصنعت و مد 
 یوان امامیک یآقا مدیر عامل:

 444شماره ـ  نرسیده به میدان شعاعـ  مقام فراهانی خیابان قائم
 88378227 فاکس: 88846674 ـ 88846627 ـ 88833462 تلفن:

Email:  info@smi.co.ir 

Web:  www.smi.co.ir 

  رعدانصنعتی 
 مدیر عامل: آقای سیدعلیرضا هندی

 47 شمارهـ  خیابان آرمانـ  کوچه هومانباالتر از پل همت ـ ـ  توانیر
 88732244فاکس:  88773346 ـ 3تلفن: 

Email:  radaan_ce@yahoo.com 

Web:  www.radaan.ir 

  نوهاصنعتی 
 افشار خان آقای حمید مدیر عامل:

ـ طبقه  4 شمارهـ  اول بن بستـ  عسگریانخیابان ـ  شرقی )فرمانیه(لواسانی
 همکف
 66234733 فاکس: 66234727ـ  26 تلفن:

Email:  knowhow@neda.net 

Web:  www.knowhow.ir 

 طازند 
 امیرپیمان زندیآقای  مدیر عامل:
 دلیریخیابان ـ  خیابان آرش شرقیـ  خیابان فرید افشارـ  خیابان ظفر

 66243343ـ  64 تلفن و فاکس: 43 شمارهـ  فراهانیکوچه ـ  (نونهاالن)
Email:   info@tazand.com 

Web:  www.tazand.com 

 رود طاقستان زنده 

  انییجواد نجفی نیسآقای  مدیر عامل:
 44شماره ـ  آراستهکوچه ـ  نظر غربیخیابان ـ  اصفهان
 32634373 فاکس: 32636847: تلفن

Email:  taghestan.eng@gmail.com 

Web:   

 هیطاق و پا 
 کلوری یدرضا ساسانیحم یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  شرقی کوچه لعلـ  خیابان پروین اعتصامیـ  خیابان فاطمی
 88323327 فاکس: 88374332ـ  88326773ـ  88333446 تلفن:

Email:  taaghopayeh@yahoo.com 

Web:   

 النه یعت سبز گیطب 
 یانتیابوالقاسم ص یآقا مدیر عامل:

 طبقه سومـ  ساختمان طبیعت سبزـ  نرسیده به دانشگاه آزادـ  بلوار الکانـ  شتر
 33446777 فاکس: 33443847ـ  33444677 تلفن:

Email:  tabiatsabz2000@yahoo.com 

Web:   

 طراحان البرز سبز 
 یعبدالغفار غفار یآقا مدیر عامل:

ساختمان طراحان ـ  روبیاتی 2روبروی مرکز مخابرات ـ  خمینیبلوار امامـ  رشت
 33247232تلفن و فاکس:  33243633ـ  3تلفن:  البرز سبز

Email:  info@tasiran.ir 

Web:  www.tasiran.ir 

 طراحان بافت و معماری 
 علی درکیآقای  مدیر عامل:

 473واحد ـ  چهارمطبقه ـ  ساختمان بیتاـ  442 ارهشمـ  )دولت(کالهدوزخیابان 
 66244333 فاکس:تلفن و  66247667 تلفن:

Email:  tarahanbaft@yahoo.com 

Web:   

 تارمه طراح 
 فریدون رضایانآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  64 شمارهـ  کوچه ششمـ  (بخارستقصیر) خیابان
 88367783 فاکس: 88734673 تلفن:

Email:  tarmeh_con@yahoo.com 

Web:   

  طراحی صنعتی ایران 
 آقای جواد بازرگان هرندی مدیر عامل:

 683 شمارهـ  ر کاوه و چهارراه قناتابین بلوـ  دولتخیابان 

 66722866 فاکس: 66724434ـ  38 تلفن:

Email:  iid@tarahi.com 

Web:  www.tarahi.com 

 طرح 
 احمد فرازمند یآقا مدیر عامل:

 674واحد ـ  دوم طبقهـ  6 شمارهـ  خیابان یکمـ  )یوسف آباد(اسدآبادیخیابان 
 88334443ـ  47 تلفن و فاکس:

Email:  tarhco@hotmail.com 

Web:   

 ریز آب طرح 

 ط
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 حسن کالنتریآقای  مدیر عامل:

 سوم جنوبی طبقهـ  44 شمارهـ  پنجم نبشـ  خیابان بلوچستانـ  گیشا()کوی نصر
 88682838تلفن و فاکس:  88682833ـ  47 تلفن:

Email:  tarheabriz_coeng@yahoo.com 

Web:   

 طرح آبگستر جنوب 
 سرتیپ جوانآقای  مدیر عامل:

 جمساختمان جامـ  و معدل بین چهارراه هدایتـ  خیابان صورتگرـ  شیراز
  36348434 فاکس:تلفن و  36377273ـ  36342384 تلفن:

Email:  tarh.ab.gostar@gmail.com 

Web:   

 آفرینان پارس طرح  
 حمید شفیعیآقای  مدیر عامل:

خیابان کاخ سعادت آباد غربی ـ کوچه ـ  باغ باال چهار خیابانـ  اصفهان
 فاکس: 32227332ـ  32227334: تلفن 44شماره ـ  (43)تصاعدیان

32227262 
Email:  pta_co@yahoo.com 

Web:   

 آفرینان پاسیلو طرح 
 شیری مدیر عامل: آقای علی اوسط

 طبقه اولـ  37شماره ـ  کوچه آرامـ  شمالی مفتحخیابان 

  88864884: و فاکس تلفن
Email:  info@tapasilu.com 

Web:   

  طرح ارتباطات 
 یقاسم عبداهلل یآقا مدیر عامل:

 3 شمارهـ  خزان یکوـ  ارتش یجنب مهندسـ  یغرب یابان فاطمیخ
 22467276فاکس:  22342234ـ  3 تلفن:

Email:  tec.ertebat@gmail.com 

Web:  www.tec-co.ir 

 صفاهان طرح افرا 
 ن نقشیحس یآقا مدیر عامل:

   (72 شماره) ساختمان افراـ  میس خیابان بیـ  خیابان بزرگمهرـ  اصفهان
 36743372فاکس:  36743437ـ  4 :تلفن

Email:  info@tarhafra.com 

Web:  www.tarhafra.com 

 شانیطرح اند 
 ینادر عربشاه یآقا مدیر عامل:

 36شماره ـ  یمان خیابانـ  ریتدان هفتیم
 88862637فاکس: 88336473ـ  88864377ـ  88373673تلفن: 

Email:  tarhandishan@taceco.com 

Web: www.taceco.com  

 طاش(شهر طرح اندیشان( 
 خانم لطیفه هیئت مدیر عامل:

 47 شمارهـ  کوچه کامبیزـ  خیابان الوندـ  آرژانتینمیدان 

 88887338فاکس:  88778378ـ  88884646ـ  88737763 تلفن:

Email:  mail@tash.co.ir 

Web:  www.tash.co.ir 

 طرح بامداد 
 یئرایکت یمجتب یآقا مدیر عامل:

 مارهشـ  33 خیابانـ  34 خیابانـ  آرا خیابان جهانـ  آباد()یوسفاسدآبادیخیابان 
 88248633فاکس:  88738837ـ  88738847 :تلفن     اول غربی واحد  67

Email: info@trbmd.com 

Web:  www.trbmd.com 

 رح پرهونط 
 ن افشارزادهیدغالمحسیس یآقا مدیر عامل:

 376 واحدـ  447 ساختمانـ  نیدان فلسطیمتر از  پایینـ  نیابان فلسطیخ
 22437247: فاکس 22474362 ـ 22438433: تلفن

Email:  info@t-parhoon.com 

Web:  www.t-parhoon.com 

 طرح پیمایش 
 ساسان ارمغانآقای  مدیر عامل:

  ساختمان نیایشـ  27شماره ـ  نبش نیایشـ  فرحزادیار بلوـ  )غرب(شهرک قدس
 66323333فاکس:       66738387ـ  66732323: تلفن     67و 43ـ   3واحد 

Email:  info@tarhepeymayesh.ir 
Web:  www. tarhepeymayesh.co.ir 

 طرح صنعت 
 رضا فهیمی یآقا مدیر عامل:

ـ واحد  4ـ طبقه  3 شمارهمیدان آرژانتین ـ خیابان زاگرس ـ ساختمان شرق ـ 
474 
 88386367فاکس:  88386337ـ  6: تلفن

Email:  tsc@tarhe-sanat.com 

Web:   www.tarhe-sanat.com 

  ارنوگطرح 
 محمد صمدانیآقای  مدیر عامل:

 44شماره ـ  44کوچه ـ  آبنوسخیابان ـ  کرمان

 36477447فاکس:  36434433 تلفن:
Email:  info@garnault.ir 

Web:  www.garnault.ir 

 طرح معماری محیط 
 مسعود نیلچیانیآقای  مدیر عامل:

ـ  طبقه سومـ  4763 شمارهـ  ست سیناب بنـ  پل رومیبعد از ـ  خیابان شریعتی
  66674268ـ  66673473  تلفن و فاکس: 33واحد 

Email:    da_environment@yahoo.com 

Web:   

 نشایطرح نواند 
 نژادعلی پاکآقای  مدیر عامل:

ـ  (67خیابانخروجی اول)ـ  بعد از پل حکیمـ به سمت جنوب  بزرگراه کردستان
 88334743 فاکس: 88334747 ـ 44 تلفن: 64 شمارهـ  62 خیابان

Email:  info@tna-co.com 

Web:  www.tna.ir 

 نیطرح نو 
 اناس حدادیق یمحمدعل یآقا مدیر عامل:

 42 شمارهـ  44حامد جنوبی ـ  بلوار سجادـ  مشهد
  32763332 فاکس: 32763337 تلفن:

Email:  tarhnowin@yahoo.com 
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Web:   

 شیطرح و آما 
 مزدک سپانلو یآقا مدیر عامل:

 63 شمارهـ  ه چهارمکوچـ  قنبرزادهخیابان ـ  خیابان خرمشهر
 88733476فاکس:  88727887ـ  88727737 تلفن:

Email:  info@tarhoamayesh.co.ir 

Web:  www.tarhoamayesh.co.ir 

 قاپو طرح و آمایش 
 آقای آیدین سعیدیمدیر عامل: 

 647شماره ـ  از تقاطع گلشن بعدـ  سینای غربی انتهای ابنـ  بلوار سجادـ  مشهد
 32732337فاکس: تلفن و  32732334ـ  6تلفن: 

Email:  taagh.co@gmail.com 

Web:  www.taagh.ir 

 طرح و ابداع 
 انیمیشاهرخ کر یآقا مدیر عامل:

 7 طبقهـ  37 شمارهـ  غربی )کیهان(میرزایی زینالیخیابان ـ  سهروردی شمالی
 88343334 فاکس: 88476623ـ  88737383 تلفن:

Email:  tarh_ebda@yahoo.com 

Web:   

  و اثرطرح 
 خانم رویا مشیر فاطمی مدیر عامل:

ـ  23 شمارهـ  پردیسخیابان نبش ـ  خیابان شیراز شمالیـ  خیابان مالصدراـ  ونک
 88747443 فاکس: 88747373 تلفن: 6 واحد

Email:  tarhvaasar@yahoo.com 

Web:   

 طرح و اجرای كاسون 
 منصور بدیعیآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  4طبقه ـ  64 شمارهـ  مقدسکوچه ـ  قصیر)بخارست(خیابان 
 88333472ـ  88737263 فاکس:و  تلفن 88346883تلفن: 

Email:  mb@kassoun.com 
Web:   

 شهیطرح و اند 
  یغالمرضا حضور یآقا مدیر عامل:

 اول طبقهـ  37شماره ـ  36خیابان ـ  اسدآبادی)یوسف آباد(خیابان 
 88233748فاکس:  88334872ـ  88334833ـ  88334837: تلفن

Email:  tarh_o_andisheh_c_e@yahoo.com 

Web:   

 کانیشه یطرح و اند 
 افراز آرمین یآقا مدیر عامل:

 ـ طبقه چهارم 47ـ واحد  443شماره ـ  اکبریخیابان ـ  بهشتیخیابان 
 83782743 فاکس: 82743874ـ  88478727ـ  88746272 تلفن:

Email:  hafraz302@yahoo.com 

Web:  www.yekan.biz 

 طرح و ایده ستاوند 
  خانم مریم سراجیمدیر عامل: 

 مصطفی خمینی خیابانـ  مدرس بلوارـ  بابل
 36437374فاکس:  36678634 :تلفن

Email:  co.setavand@gmail.com  

Web:  www.ti-setavand.ir   

 طرح و برنامه پارس 
 خانی خانم ساناز قاسم مدیر عامل:

 طبقه دومـ  46شماره ـ  کوچه نورـ  افشار فرید خیابانـ  خیابان دستگردی)ظفر(

 83773333فاکس:  66362777ـ  4تلفن: 

Email:  info@pdpgroup.ir 

Web:  www.pdpgroup.ir 

 شیطرح و پاال 
 فرامرز ذوالریاستین یآقا مدیر عامل:

  43 شمارهـ  ابان آزادگانیخـ  یابان قائم مقام فراهانیخ
 88746773 فاکس: 88748344 تلفن:

Email:  info@tarhopalayesh.com 

Web:  www.tarhopalayesh.com 

  فارس پژوهش آرینطرح و 
 محمود محمودی فراهانیآقای  مدیر عامل:

 طبقه دومـ  ابیوردیجنب پمپ بنزین ـ  بلوار چمرانـ  شیراز
 32677723 :و فاکس تلفن

Email:  arian.tpa@gmail.com 

Web:  www.globalarian.com 

 آورطرح و پژوهش بوم 
 اللهیسیدفرهاد آیتآقای  مدیر عامل:

 ـ  برج گردون جنوبیـ  نبش خیابان آذربایجان شرقیـ  تر از میدان جمهوریپایین 
  22837238فاکس:  22383377تلفن:  474 واحدـ  طبقه اول

Email:  tpba.ar@gmail.com 

Web:  www.tpbaco.com 

 لیطرح و تبد 
 یامک دولتشاهیس یآقا مدیر عامل:

 6/44شماره ـ  یببلوار عدل جنوـ  اشرفی اصفهانی ـ خیابان مخبری
 44834776فاکس:  44474736 :تلفن

Email:  tarhotabdil@yahoo.com 

Web:  www.tarho-tabdil.com 

  تحولطرح و 
  پور احسان عظیمیمدیر عامل: آقای 

 47واحد ـ  طبقه سومـ  ساختمان ارغوانـ  خیابان شیخ صدوق شمالیـ  اصفهان
 32232433فاکس:  32244432ـ  8تلفن: 

Email:  tarh.tahavol@gmail.com 

Web:  www.tarh-tahavol.com 

  تدبیر ماندگارطرح و 
 آالنق ینادره نظر خانممدیر عامل: 

 683شماره ـ  (ی)ظفر غربیدستگرد ابانیخـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88733636: فاکس 88783738 ـ 3تلفن: 

Email:  info@tarh-mandegar.com 

Web:  www.tarh-mandegar.com 

 طرح و تعاون 
  اهلل نوربخشنصرتآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  63شماره ـ  جعفرنژاد خیابانـ  کنارگذر جنوبی بزرگراه یادگار امامـ  اوین
 66344274فاکس:  66343433ـ  66343443تلفن:  اول

Email:  tarh_o_taavon@yahoo.com 
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Web:  www.tarhotaavon.ir 

 طرح و راهبرد پویا 
 ابوالفضل فرجادآقای  مدیر عامل:

 مارهشـ  جنب بانک ملیـ  ضلع جنوب شرقیـ  آبادبزرگراه همت و جنتتقاطع 
 44446243فاکس:  44484667ـ  6 :تلفن 3 واحد  423

Email:  info@trp-eng.com 

Web:  www.trp-eng.com 

 العماره طرح و ساخت شمس 
 بخشمحمدرضا توانمدیر عامل : آقای 

 83شماره ـ  6صنعت روبروی بن بست ـ  کوچه صنعتـ  کاشانیخیابان ـ  یزد
 32683778فاکس:  32683727ـ  32683747ـ  32683737: تلفن

Email:  shamsolemareh.co@gmail.com 

Web:   

  كاسپینطرح و سازه 
 امیرعلی سپهرمآقای  مدیر عامل:

ـ  464 شمارهـ  درفشکوچه نبش ـ  مطهریخیابان بعداز ـ  مفتح شمالیخیابان 
 88844374ـ  3 و  88867328ـ  88347744 تلفن و فاکس: 4واحد

Email:  moshaverin_caspian@yahoo.com 

Web:  www.tscaspian.com 

 طرح و كاوش 
 سیروس اهرنجانی یآقا مدیر عامل:

کوچه ـ  بین خیابان تیر و خیابان الفـ  روبروی هتل استقاللـ  چهارراه پارک وی
  66733744 فاکس: 66733777ـ  3 تلفن:  4 شمارهـ  خرداد غربی

Email:  tarhokavosh@gmail.com 

Web:  www.tokco.com 

 ت اجرا یریطرح و مد 
 یمیغالمرضا رح یآقا مدیر عامل:
 23شماره ـ  خیابان خدامیـ  میدان ونکباالتر از 
 88733433 فاکس: 88243327 تلفن:

Email:  info@dcmc.ir 

Web:  www.dcmc.ir 

 طرح و مدیریت انرژی پویا 
 حسین شریعتآقای  مدیر عامل:

ـ  44شماره ـ  نبش کوی دومـ  بیست متری دومـ  گلشهر یکخیابان ـ  ارومیه
  33478744 فاکس: 33478746ـ  3: تلفن 6واحد 

Email:  info@tomep-consultant.com 

Web:  www.tomep-consultant.com 

 یطرح و معمار 
 اعتماد یتیخانم گ مدیر عامل:

ـ  434 شمارهـ  و قنبرزادهخیابان صابونچی  بینـ  خرمشهر)آپادانا(ابان یخ
 88726733 فاکس: 88723487ـ  88728444 : تلفن 476واحد

Email:  info@tarhvamemary.ir 

Web:  www.tarhvamemary.ir 

 طرح و منطقه 
 هباز صالحیتاحسن  یآقا مدیر عامل:

 سومطبقه ـ  486 شمارهـ  عشقیارخیابان روبروی ـ  خرمشهر)آپادانا(خیابان 

 88366628 فاکس: 88737464ـ  88373327 تلفن:
Email:  tarh_mantagheh@yahoo.com 

Web:   

 طرح و منظر تهران 
 ایرج قاسمیمدیر عامل: آقای 

 3میدان فلسطین ـ خیابان فلسطین ـ پایین تر از بزرگمهر ـ کوچه شمشاد ـ شماره

 22324844ـ  22324843تلفن و فاکس: 
Email:  info@tarhomanzar.com 

Web:  www.tarhomanzar.com 

 طرح و نظارت 
 آقای علیرضا طباطبائی مقدم مدیر عامل:
 طبقه چهارمـ  438 شمارهـ  بلوار کشاورز

 88384438فاکس:  88324434 و 88332773ـ  4 تلفن:

Email:  tvn@tarhvanezarat.com 

Web:  www.tarhvanezarat.com 

  و نقشهطرح 
 آقای میرحبیب حسینی بافی مدیر عامل:

ـ  6شماره ـ  خیابان گالبیـ  آبادضلع غربی پارک بهجتـ  خیابان کریمخان زند
  88872738 فاکس: 88872737ـ  88872484 تلفن: 44 واحد

Email:  tarh_o_naqsheh@yahoo.com 

Web:   

 طرح و نقشه باختر 
 پور آقای رئوف صفایی مدیر عامل:
 شمارهـ  خیابان مددکارانـ  بلوار بهزیستیـ  بلوار زنـ  پاسداران میدانـ  کرمانشاه

 38383847فاکس:  38383844ـ  3 تلفن:       62
Email:   tnbcec@yahoo.com 

Web:   

 طرح هفتم 
 فندرسکیعلیرضا  یآقا مدیر عامل:

 32شماره ـ  قینسترن شرخیابان ـ  عربعلیخیابان ـ  خیابان خرمشهر
 88744322 تلفن و فاکس:

Email:  info@tarhehaftom.com 

Web:  www.tarhehaftom.com 

 عرصه 
 مهدی حقیقی فشیآقای  مدیر عامل:

 7شماره ـ  گانهیکوچه ـ  یابان خردمند جنوبیخـ  خیابان کریمخان زند

 88868632 تلفن و فاکس: 88862243 ـ 88844346 تلفن:

Email:  info@arsehconsulting.com 

Web:  www.arsehconsulting.com 

 عصر فرآیند معماری 
 آقای جعفر سرخوشمدیر عامل: 

 2ـ واحد 2ـ شماره  یکمـ خیابان دشتستان  سه راه ضرابخانهخیابان شریعتی ـ 
 غربی
 62774833فاکس:  62776373ـ  62776374تلفن: 

Email:  info@farayandmemari.ir 

Web:   

  طرح البرزعمران 
 ربیعی هخانم بهارمدیر عامل: 

 ساختمان آذرـ  کوچه یاسـ  رودکی خیابانـ  ساری
 33273784فاکس:  33273783تلفن: 

 ع
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Email:  omrantarh@otaco.ir 

Web:  www.otaco.ir 

 عمران محیط زیست 
 یعشق سینا یآقا مدیر عامل:

سئول شمالی ـ باالتراز بزرگراه نیایش ـ بین سوم و چهارم شرقی ـ ابان یخ
 466شماره
 88743346 فاکس: 88742282ـ  88742226 تلفن:

Email:  info@omz.ir 

Web:   

 عمران منابع آب اهواز 
  پیام صالحه شوشتری یآقا مدیر عامل:

 44شماره ـ  غربی کاشانخیابان ـ  کوی سعدیـ  اهواز
 33344333 فاکس: 33342376: تلفن

Email:  omranab76@gmail.com 

Web:  www.omran-ab.ir 

 عمران و ابنیه پرهون 
 محمدرضا بافندهآقای  مدیر عامل:

 واحدـ  سومطبقه ـ  444شماره ـ  خواجه عبداهلل انصاریخیابان ـ  شریعتیخیابان 
 66827444 فاکس: 66887287 تلفن: 3

Email:  info@parhooncs.com 

Web:  www.parhooncs.com 

 ور عیوق راه 
 آزاد کریمیمدیر عامل: آقای 

 3شماره ـ  کوچه مژدهـ  خیابان تعریفـ  سنندج
 33636887 تلفن و فاکس:

Email:  ayuoghraah@yahoo.com 

Web:    
 فارور 

 بازرگان یمرتض یآقا مدیر عامل:

ـ  طبقه هفتمـ  448 مانساختـ  فریمان خیاباننبشـ  غربی خیابان طالقانی
 22333834اکس:ف 22482733ـ  22476443 لفن:ت      67 واحد

Email:  faroor_iran@hotmail.com 

Web:  www.faroor.org 

 یسازان انرژ ندیفرآ 
 حسین رهنما یآقا مدیر عامل:

 477 شمارهـ  (غربی پیروزیعلیائی ) خیابانـ  کوی نصر)گیشا(

 88623234 فاکس: 88624748 تلفن:
Email:  info@fsec-co.com 

Web:  www.fsec-co.com 

 د معماریفرآین 
 محمدرضا سربخشمدیر عامل: آقای 
 3 ـ واحد 2شماره ـ  یکم دشتستانـ  پایین تر از حسینیه ارشادـ  خیابان شریعتی

 66887837 فاکس: 66887834ـ  2تلفن: 
Email:  info@farayand.ir 

Web:  www.farayand.ir  

 مواد یند نوآوریفرآ 
 یفراهان یمهد یآقا مدیر عامل:

 واحدـ  478 ساختمانـ  دوم و نبش خیابان هفتادـ  آباد()یوسفخیابان اسدآبادی
  88247437 فاکس: 88247434 ـ 2 تلفن:     6

Email:  info@mipec-co.com 

Web:  www.mipec-co.com 

 تحقیق سپاهان فرا 
 حمید سعادت نیامدیر عامل: آقای 

پارک علم و فناوری ـ  یقاتیتحق یشهرک علمـ  دانشگاه صنعتی اصفهانـ  اصفهان
فاکس:   33336434ـ  4 :تلفن   644aشماره ـ 46 ابانیخشیخ بهائی ـ 
33336472 

Email:  info@sbr-co.com 

Web:  www.sbr-co.com 

 ا عرشه یدر فرا 
  نیافرهاد دارابی یآقا عامل:مدیر 

 37شماره ـ  یکم توحیدـ  دینبلوار خورـ  )غرب(شهرک قدس
 88773332 کس:فا 88326637: تلفن

Email:  info@faradarya.com  

Web:  www.faradarya.com  

 دیفراد 
 پورتقیمحمدقاسم  یآقا مدیر عامل:

 8 شمارهـ  دهم خیابانـ  )وزرا( یابان خالد اسالمبولیخ

 88742367 فاکس: 88774423 تلفن:
Email:  info@fce.ir 

Web:  www.fce.ir 

 فرارهساز فن 
 مدیر عامل: آقای کورش جایروند

 38شماره ـ  مهر بین میدان سلماس و خیابان جهانـ  خیابان فتحی شقاقی
 88237638فاکس: تلفن و  88333784تلفن: 

Email:  fararahsaz@yahoo.com 

Web:  www.frf.ir 

 فرازآب 
 یم صومیابراه یآقا مدیر عامل:

 4شماره ـ  دانش شرقیخیابان ـ  خیابان آذریـ  تهران دروازهـ  تبریز
 33377363فاکس:   خط( 47)33342744 تلفن:

Email:  info@farazab.com 

Web:  www.farazab.com 

 فرازا 
 علیرضا نعمتی یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  44 شمارهـ  پیامکوچه ـ  بلوار تیموری ـ خیابان عموزادهـ  طرشت
 22727434 :و فاکس تلفن

Email:  faraza.co@gmail.com 

Web:   

 نیفرازم 
 دونیب یرضا بهرامیعل یآقا مدیر عامل:

ـ  3طبقه ـ 7 شمارهـ  نیرو کوچهـ  شیراز تر از بهار پایینـ  خیابان شریعتی
 77362366فاکس:  77236423ـ  3 تلفن: 3،7،8،3،47واحد

Email:  info@farazamin.com 

Web:  www.farazamin.com 

 ایفراشار آس 

 ف
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 پور قنادیمحمود کریم یآقا مدیر عامل:
 43شماره ـ  38شبنم ـ  گلدشت محمدیـ  زیرگذر صنایع ـ  رازیش

 32633447ـ  32334378ـ  32336343 :و فاکس تلفن

Email:  shiraz@farashar.ir 

Web:  www.farashar.ir 

 طرح آریانا فرا 
 محسن شیروانی جوزدانیآقای  مدیر عامل:

 کوچه سلیمیانـ  بروی درب دانشگاهروـ  خیابان دانشگاهـ  میدان آزادیـ  اصفهان
  32623878فاکس:  32624773ـ  32623434تلفن:  42شماره 

Email:  info@faratarh.org 

Web:  www.faratarh.org 

 نگاره  فرا 
  یخانم آذر ثقف مدیر عامل:

 شمارهـ  4/4 خیابان ـ  آرا خیابان جهان ـ  باالتر از میدان گلهاـ  خیابان فاطمی
 88766443فاکس:       88236384و  88336434ـ  3تلفن:  83

Email:  faranegare@gmail.com 

Web:  www.faranegare.com 

 نیرو فرا 
 شناسحسین حقآقای  مدیر عامل:

 63 شمارهـ  آبشار کوچهـ  روبروی پارک ساعیـ  خیابان ولیعصر
 88733736فاکس:  83367777 تلفن:

Email:  fnc@faraniroo.net 

Web:  www.faraniroo.net 

 فربد مشاور 
 آقای بابک روشنی باویلی مدیر عامل:

ـ  ساختمان فربدـ  رهادی غربیبست می بنـ  خیابان جویبارـ  میدان فاطمی
 6طبقه
 88384877فاکس:  88384828ـ  76 :تلفن

Email:  infofarbod@gmail.com 

Web:    www.farbod.co.ir 

 فربر 
 پروارسول بی یآقا مدیر عامل:

 36شماره ـ  )شریفی(34کوچه ـ  جهان آراخیابان  ـ  آباد()یوسفخیابان اسدآبادی
 88777744 فاکس: 88777767 تلفن:

Email:  info@farbar-eng.com 

Web:  www.farbar-eng.com 

 فربوم شهر پارس 
 مدیر عامل: آقای مهیار اردشیری

 473و476 واحدـ  7 ساختمان پارسیانـ  67 کوچهـ  خیابان فرهنگ شهرـ  شیراز
 32334233فاکس:  32333734 ـ 6 تلفن:

Email:  farboom@gmail.com 
Web:  www.farboom.net 

 فرپاک 
 یعیمنصور شف یآقا مدیر عامل:

 سومطبقه ـ  2 شمارهـ  سوم و ستیابان بیخـ  ابان بهارانیخـ  نیدان آرژانتیم
  88748338 فاکس: 88774748 تلفن:

Email:  fpceco@gmail.com 

Web:   

 فرپل 
 یاشتراهلل نصرت یآقا مدیر عامل:

 3ـ طبقه  37 شماره ـ  ابان هشتمیخـ  یمقام فراهانابان قائمیخ

 88737273 فاکس: 88347766ـ  4 تلفن:

Email:  ferpole_consg_eng@yahoo.com 

Web:   

 طرح پارس فرداد 
 چنگیز سپهرآقای  مدیر عامل:

 اولطبقه ـ  33ساختمان ـ  خیابان دانش آموز ـ  شاهدبلوار ـ  شیراز
 32372472 فاکس: 32372432ـ  32372442 تلفن:

Email:  m_baharloo0@yahoo.com 

Web:  www.ftp-conseng.com 

 فن پارس فردا 
 خانم زهرا ضابطی مدیر عامل:

 ساختمان اداریـ  غربی تابان خیابانـ  میرداماد از پل باالترـ  ماندال)آفریقا(بلوار 
 88736483 :فاکس 88734487ـ  88734483 تلفن:سوم     طبقهـ  تابان

Email:  fardafanpars@yahoo.com 

Web:  www.fardafan.com 

 فردانو 
 حسین جمشید بنان آقای مدیر عامل:

 ششمطبقه ـ  36 شمارهـ  حکیمی کوچهـ  خیابان پاکستانـ  خیابان بهشتی

 88737434 فاکس: 88737333ـ  88734848ـ  88734443 تلفن:

Email:  fardano@yahoo.com 

Web:     

 فرنهاد 
 حسین پیرزاده نهوجیآقای  مدیر عامل:

 62شماره ـ  کوثرکوچه ـ  بهار شمالیخیابان 

 88824436ـ  27 :و فاکس تلفن
Email:  info@farnahad.ir 

Web:  www.farnahad.ir 

 راه فرود 
 سیدکمال میرنوری یآقا مدیر عامل:

 7طبقه ـ  634شماره ـ  بین خیابان ویال و آبانـ  مخان زندیکر ابانیخ
 88373336 تلفن و فاکس:       88373334 ـ 88877873 تلفن:

Email:  forudrah@yahoo.com 

Web:  www.forudrah.ir 

 معمار فضا 
 یسنقر یاخالق یغالمعل یآقا مدیر عامل:

ـ  کوچه آریاـ  های سرو و کتاب بین میدانـ  یغرب سروخیابان ـ  آباد سعادت
 66443867 :و فاکس تلفن  66443864تلفن:     3 واحدـ  سوم طبقه ـ  4 شماره

Email:  faza_meamar@yahoo.com 

Web:  www.fazameamar.com 

 زیرساختآوری اطالعات مکانی فام  فن 
  میثم طوسیآقای  مدیر عامل:

 2 واحدـ  43شماره ـ  کوچه قبادیان شرقیـ  میردامادباالتر از ـ بلوار ماندال)آفریقا( 
 62642277ـ  8فاکس:   34333 :تلفن

Email:  faam.info@gmail.com 

Web:  www.faamzirsakht.com 
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 فن و تدبیر تاو 
 محمد فرهادیآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  چهارم بهارستانکوچه ـ  چمن خیابان تکیه وـ  سنندج
 33267434ـ  6 :و فاکس تلفن

Email:  ft.taw.en@gmail.com 

Web:  www.ft-taw.com 

 قطره باران صحرا 
 وحیدرضا سمیعی مدیر عامل:

 3 واحدـ  637شماره ـ  3 بهارستان نبشـ  شمالی آباد جنتـ  نیایش بزرگراه
 44863487 فاکس: 44833773 تلفن:

Email:  gbs.center@yahoo.com 

Web:   

 كوشاقند 
 شکراهلل تفکریمدیر عامل: آقای 

 437شماره ـ  میرداماد بلوار
 66633382 فاکس: 66344363ـ  66633427تلفن: 

Email:  kooshaengineering@gmail.com 

Web:   

 رتككا  
 توسیرگانیاخوان خانم شراره  مدیر عامل:

 46شماره ـ  موسوی ـ کوچه بهبهانخیابان ـ  طالقانیخیابان 
 83782677ـ  88844333 فاکس:  88844477 ـ 88837463 تلفن:

Email:  cartec@cartecmap.com 

Web:  www.cartecmap.com 

 آذین  كان 
 تقی قربانیمدیر عامل: آقای 

 66ـ شماره  سمیهخیابان خیابان شریعتی ـ ابتدای 
 77233463فاکس:   77247464 تلفن:

Email:  kan_azin@kanazin.com 

Web:  www.kanazin.com 

 رانیا نكا 
 یم حاج مالعلیعبدالعظ یآقا مدیر عامل:

 78شماره ـ  خیابان دهمـ  شرقیشمال ضلع ـ  سلماسمیدان ـ  آبادیوسف
 88764463 تلفن و فاکس: 88768347 تلفن:

Email:  kaniranconsulting@gmail.com 

Web:   

 كاران كانی 
 فرزاد ثناگوآقای  مدیر عامل:

            4 واحدـ  6 شمارهـ  خیابان شهامتیـ  ولیعصرباالتر از میدان ـ  ولیعصرخیابان 
 88787383 تلفن و فاکس:

Email:  kanikaran_mine@yahoo.com 

Web:   

 كانی كاوان شرق 
 یز معظمیکامب یآقا مدیر عامل:

 6/48 شمارهـ  4خیابان نوآوری ـ  پارک فناوری پردیسـ  پردیس
 72637364 فاکس: 72637346 تلفن:

Email:  info@kanikavan.com 

Web:  www.kanikavan.com 

 مشهد پی كاوش 
 حسن شجاعی سیوکیآقای  مدیر عامل:

 نبش موسویـ  37و 68بین هدایت ـ  خیابان هدایتـ  خیام شمالیبلوار ـ  مشهد
 37333723 فاکس: 37332333 تلفن: 36 قوچانی

Email:  info@kavosh-pay.com 

Web:  www.kavosh-pay.com 

 راهش اوك 
 هیجویو ییم جوالیکر یآقا مدیر عامل:

 26شماره ـ  خیابان عاطفی غربیـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 66234737 فاکس: 66234734ـ  3 تلفن:

Email:  info@kavoshrah.com 

Web:  www.kavoshrah.com 

 كانسار كاوش 
 آقای مسعود زاهدی مدیر عامل:

ـ  6 شمارهـ  کوچه گالبیـ  آباد ضلع غربی پارک بهجتـ  زند کریمخان خیابان
 88773323 فاکس: 88883338 ـ 3 تلفن: 46 احدو

Email:  info@kaveshkansar.com 

Web:  www.kaveshkansar.com 

 كاوشگران 
 علیرضا شیوایی یآقا مدیر عامل:

ـ  4 شمارهـ  کوچه ارغوان یکمـ  ونزیت خیابانـ  ی اصفهانیاشرف انتهای بزرگراه
 44878422فاکس:  44872777تلفن:  3طبقه 

Email:   info@kce.ir 

Web:  www.kce.ir 

 یكاوش معمار  
 محمدحسن صفاریان یآقا مدیر عامل:

ـ  6 شمارهـ  کوچه نورـ  خیابان قبادیانـ  از میرداماد باالترـ  خیابان ولیعصر
 6واحد
 88876323فاکس:  88874774 تلفن:

Email:  kavoshmemari@yahoo.com 

Web:   

 كاوش نقش پارسیان 
 مدیر عامل: آقای مجتبی شکری

 6 واحدـ  43شماره ـ  حکیمیکوچه ـ  خیابان پاکستانـ  خیابان بهشتی

 88733336فاکس:  88732676ـ  88736877ـ  88737336تلفن: 

Email:  knparsian@yahoo.com 

Web:   

 كاهنربا 
 زادهیناصر صلوات یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  خیابان منصورـ  ابتدای خیابان مطهریـ  ولیعصرخیابان 

 88334666 فاکس: 88764664ـ  88766462ـ  88763474 تلفن:

Email:  kahanroba@kahanroba.com 

Web:  www.kahanroba.com 

 سامانه كاین 
 محمود اولیاییآقای  مدیر عامل:

 43 واحدـ  4 طبقهـ  24 شمارهـ  خیابان باقرخان غربیـ  خیابان ستارخان
 22373373 فاکس:  22342737ـ  8 تلفن:

Email:  info@kayen-co.com 

 ق

 ک
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Web:  www.kayen-co.com 

 كد 
 یابوالحسن راع یآقا مدیر عامل:

   3 واحدـ  32 شمارهـ  ییکوچه ذکاـ  یعتیپارک شر یروبروـ  یعتیابان شریخ
 83783736فاکس:  66844383 ـ 66844272 :تلفن

Email:  cad2006co@yahoo.com 

Web:   

 كرانه به كرانه پارس 
 علی سلیمانیآقای  مدیر عامل:
 اولطبقه ـ  64 شمارهـ  نوزدهم خیابانـ  )بخارست(خیابان قصیر

 88764263 فاکس: 88337634ـ  6 تلفن:
Email:  info.karane@gmail.com 

Web:   

  پارس پایداركرانه 
 مهدی مطلقمدیر عامل: آقای 

 2ـ واحد  83ـ شماره  672تهرانپارس ـ خیابان 
 66723387و فاکس:  تلفن

Email:  karanepaydar@gmail.com 

Web:  www.karnepaydar.com 

 كرخه پایاب 
 مهدی پاکزادمدیر عامل: آقای 
  44شماره ـ  کوچه کورشـ  خیابان قباـ  خیابان شریعتی

 66834834فاکس:  66837332ـ  7 تلفن:
Email:  karkhepayab@gmail.com 

Web:  www.karkhepayab.com 

 بنا كریاس 
 محمد بخشش علیآقای  مدیر عامل:

 3 واحدـ  42شماره ـ  مشروطهکوچه ـ ام خیابان امـ  یزد
 32627633 فاکس: 32623788  تلفن:

Email:  keryasbana@yahoo.com 

Web:  www.keryasbana.com 

 كارآ كریت 
 کامران امامیآقای  مدیر عامل:

خیابان ـ  دانشگاه صنعتی شریف شهرکاتوبان کرج ـ بلوار اردستانی ـ  47کیلومتر 
 44334767ـ  44334743 :و فاکس تلفن 4 شمارهـ  نایین شرقی

Email:  info@kuritkara.com 

Web:  www.kuritkara.com 

 كشت آب ورز 
 یصفاررضا یعل یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  تری پنجم غربیم بست ده بنـ  پارک دومخیابان ـ  خیابان توانیرـ  تبریز
 33683447ـ  8 :و فاکس تلفن     33

Email:  keshtabvarz@gmail.com 

Web:   

 عمران كالن شهر 
 رامین خضوعی ابیانهآقای  مدیر عامل:

 دوم طبقهـ  468 شمارهـ  عشقیارخیابان ـ  خیابان خرمشهر
 88736333فاکس:  88724383 تلفن:

Email:  kalan_shahr@yahoo.com 

Web:   

 كلیل 
   محمودیعبداهللآقای  مدیر عامل:
   رقیشطبقه سوم ـ   4شمارهـ  کوچه سرمدـ  هویزهاز  باالترـ  شمالیسهروردی 

 88377286 ـ 3 :و فاکس تلفن

Email:  kalil_co@yahoo.com 

Web:  www.kalil.ir 

 آب كمند 
 اهلل رعشقیدمحسن میس یآقا مدیر عامل:

 7 شمارهـ  سیمرغ شرقیابان یخـ  دخندانیسباالتر از پل ـ  خیابان شریعتی
 66883863ـ  66874427: فاکس 66837446ـ  66874623  تلفن:

Email:  info@kamandab.com 

Web:  www.kamandab.com 

 همکاران كنت و 
 ن کنتیغالمحس یآقا مدیر عامل:

 4 واحدـ  طبقه اولـ  33 شمارهـ  شمالی و آفریقادیداربین ـ  شرقی بزرگراه حقانی
  88883624و  88673683ـ  4 :و فاکس تلفن

Email:  gh.cont@cont-architects.com 

Web:  www.cont-architects.com 

 كنکاوان معدن شیراز 
 علی یعقوبیآقای  مدیر عامل:

 جنب یگان ویژهـ  دروازه قرآنباالتر از ـ  شیراز

 36462343 فاکس: 36462344ـ  6 تلفن:
Email: kankavan@gmail.com 

Web:  www.kankavan.ir 

 كنگره هنر معماران پارس 
 یفروغمند اعراب یمهد یآقا مدیر عامل:

 4واحد ـ  37 شمارهـ  یمرغ غربیابان سیخـ  ابان جلفایخـ  یعتیابان شریخ
 66838437 فاکس: 66838436 ـ 3 تلفن:

Email:  art.congress@gmail.com 

Web:  www.parce.ir 

 كاو كوبان 
 هرمز فامیلیآقای  مدیر عامل:

 7شماره ـ  خیابان هفتمـ  خیابان کارگر شمالی
 88763442 فاکس: 88773888 تلفن:

Email:  koobankav@yahoo.com 
Web:  www.koobankav.com 

 كوشا معدن 
 ینیالدنیدرضا معیحم یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  4طبقه ـ  344ساختمان ـ  ابتدای خیابان کریمخانـ  میدان ولیعصر
 88337733 فاکس: 88347434ـ  88347338 تلفن:

Email:  info@kusha-co.com 

Web:  www.kusha-co.com 

 دژ كهن 
  امیرحسین پورجوهریمدیر عامل: آقای 
ـ  443 شمارهبن بست علیایی غربی ـ ـ  خیابان پیروزی غربیـ  کوی نصر)گیشا(

 88682684فاکس:    88634344ـ  88643343ـ  88673832 تلفن:   3 واحد
Email:  info@kohan-dej.com 
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Web:  www.kohan-dej.com 

 ایسنج آسهانیك 
 نژاد  ین ملکیحس یآقا مدیر عامل:

 3 طبقهـ  3 شمارهـ  کوچه قائم مقامـ  یابان آزادیخ یابتداـ  دان انقالبیم
 22332373فاکس:  22344342 ـ 47 تلفن:

Email:  keyhan.sanj@yahoo.com 

Web:  www.keyhansanj.com 

 گاماسیاب 
 آبادی کیومرث قرهآقای  مدیر عامل:

 اولطبقه ـ  44 شمارهـ  خیابان نگارـ  میدان ونک باالتر از
 88673447 اکس:ف 88883763: تلفن

Email:  info@gamasiab.com 

Web:  www.gamasiab.com 

 راه گذر 
 رضا مفیدی ذاتی یآقا مدیر عامل:

 8شماره ـ  نیزر یکوـ  تقاطع بهشتیاز  باالترـ  عصریابان ولیخ
 88767344 فاکس: 88764437ـ  88746834 تلفن:

Email:  info@gozarrah.com 

Web:  www.gozarrah.com 

  شرقگذرگاههای 
 مجتبی اسدآبادیآقای  مدیر عامل:

 473شماره ـ سنتو  متری حاشیه صدـ  نوفل لوشاتوـ  جمهوریمیدان ـ  مشهد
 38783836 فاکس: 38734336ـ  38737732ـ  38787347 تلفن:

Email: ttsh2000@gmail.com 
Web:   

 گرانطین 
 حمیدرضا شعبان زادآقای  مدیر عامل:
 طبقه اولـ  42ـ خیابان سراج ـ کوچه گلستان پنجم غربی ـ شماره  تهرانپارس

 77747633ـ  77874723ـ  77772368 تلفن و فاکس:
Email: granteen@gmail.com 
Web:  www.granteen.ir 

 پیشرو گرای 
 عباس نوبهارآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  ساختمان سیناـ  توسعه تعاونجنب بانک ـ  بلوار امیرمازندرانیـ  ساری
 33374744 :و فاکس تلفن 2واحد ـ  سوم

Email:  gra.pishro.co@gmail.com 
Web:   

  ایجادگروه 
 آقای تورج زند مدیر عامل:

 36شماره ـ  کوچه زریرـ  خیابان ترکمنستانـ  خیابان مطهری

 88447833فاکس:  88436424ـ  3 تلفن:

Email:  info@ijadgroup.org 

Web:  www.ijadgroup.org 

 ۴گروه 
 جعفر محانی یآقا مدیر عامل:

 33شماره ـ  (ششمحافظی) کوچهـ  ابان پاکستانیخـ  خیابان بهشتی
  88737638 فاکس: 88738346ـ  88737333ـ  88737623 تلفن:

Email:  info@group4.ir 

Web:  www.group4.ir 

  نامگروه صنعتی عالی 
 کاریرضا گلمدیر عامل: آقای 

غربی ـ بین مالصدرا و فلسطین ـ ساختمان نصر ـ طبقه سوم شیراز ـ خیابان معدل 
  36343734فاکس:  36343736ـ  3تلفن:  47و3واحد 

Email:  info@anedco.com 

Web:  www.anedco.com 

 گروه مشاوران راهبرد فردا 
 حسن مختارپورآقای  مدیر عامل:

 یکواحد ـ  66ـ شماره  ولدیپایین تر از میدان ولیعصر ـ خیابان 
  88348372 فاکس:تلفن و  88348373 تلفن:

Email:  info@rahbordfarda.ir 

Web:  www.rahbordfarda.ir 

 رانیگروه معماران ا 
 خانم زهره قهرمانی مدیر عامل:

 خوارزمخیابان ـ  زرافشان شمالیخیابان ـ  بلوار ایوانک شرقـ  قدس)غرب( شهرک
 88327347فاکس:    88327767و37تلفن:   4 واحدـ  46 شمارهـ  خیابان یکمـ 

Email:  info@gm-ir.com 

Web:  www.gm-ir.com 

 نهیگز 
 خانم بهدخت بهمرام مدیر عامل:

 شمارهـ  و گیالن پایدارفردتقاطع ـ  (6 خیابان اخوان)بوستانـ  پاسدارانخیابان 
 66338372 فاکس: 66332333ـ  66334332 تلفن: 4 واحد 43

Email:  info@gozineh.org 

Web:  www.gozineh.org 

 گسترش آماد 
 محمد شهریاریآقای  مدیر عامل:

 6 واحدـ  6 شمارهـ  کوچه امینیـ  خیابان شیراز جنوبیـ  خیابان مالصدرا

 88736848 فاکس: 88272432ـ  88746874ـ  88743443 تلفن:
Email:  info@amad-co.com 

Web:  www.amad-co.com 

 سازه ساخت گسترش 
 بیژن زادمجید یآقا مدیر عامل:

 4 طبقهـ  7 شمارهـ  دایکوچه وـ  ابان خرمشهریخـ  شمالی یابان سهروردیخ
 88727633فاکس:  88747377 تلفن:

Email:  b.zadmajid@sazeh.co.ir 

Web:  www.sazeh-cdc.com 

 راهشرقگسترش 
 ین حسامیدحسیس یآقا مدیر عامل:

 واحدـ  3 طبقهـ  78 شمارهـ  عاطفی خیابانـ  ملت پارک روبرویـ  ولیعصر خیابان
 66732823: فاکس 66732827 تلفن: 674

Email:  shargh_rah@yahoo.com 

Web:   

 آوران ساخت فن گسترش 
 محمدمهدی صفائیآقای   مدیر عامل:
 3واحد ـ  3طبقه ـ  44شماره ـ  خیابان خدامیـ  میدان ونک

 88734462فاکس:     88273323ـ  7 تلفن:
Email:  info@cectd.com 

 گ
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Web:  www.cectd.com 

 رود گل 
 قلی سیرانی گرگری اهلل آقای مدیر عامل:

 474شماره ـ  فتحخیابان مـ  مدرس خیابانـ  ارومیه
  33446864 فاکس:تلفن و  33423236 تلفن:

Email:  info@golroud.com 

Web:    www.golroud.com 

 گنو 
 علی افخم ابراهیمی یآقا مدیر عامل:

 66 شمارهـ  )مهناز(یابان صابونچیخـ  خیابان بهشتی

 88736834 فاکس:  خط( 47) 88737623 تلفن:

Email:  info@gueno-int.com 

Web:  www.gueno-int.com 

 بنا یشناس گونه 
 یابوالقاسم شفاه یآقا مدیر عامل:

 8 واحدـ  طبقه دومـ  433 شمارهـ  ینشان جنب آتشـ  احمد بزرگراه آل

 88647234ـ  88644462ـ  88622437 تلفن و فاکس:
Email:  goonehshenasibana@yahoo.co.uk 

Web:  www.gsb-ce.com 

 آب كالر گوهر 
 یحسین یزدی زهرانآقای  مدیر عامل:

 8واحد ـ  3طبقه  دوم ـ ساختمانـ  کوچه معراجـ  خیابان بزرگمهرـ  اصفهان
  36274747 فاکس: 36236487: تلفن

Email:  gohar_abkalar@yahoo.com 

Web:   

 مانیل 
  طاهبازنصراهللآقای  مدیر عامل:

 4و3و  6 طبقهـ  4شماره ـ  انتهای خیابان میناـ  کوی فرازـ  سعادت آباد
 62337343فاکس:  62337343ـ  62337633 تلفن:

Email:  info@liman-co.com 

Web:  www.liman-co.com 

 مآب 
 آقای مسعود آقایی خوزانی مدیر عامل:

 63 شمارهـ  خیابان ناصریـ  )ظفر(دستگردیخیابان از  باالترـ  ولیعصرخیابان 
 88277867تلفن و فاکس:  88277864ـ  4: تلفن 34و 

Email:  maabeng.co@gmail.com 

Web:   

 ماد كیمیا فرایند 
 اکبر صالحیعلی یآقا مدیر عامل:
شماره ـ  کوچه دهمـ  خیابان سومـ  شرقی خیابان سروـ  میدان کاجـ  سعادت آباد

 66722726 فاکس: 66334437ـ  66732437ـ  66722724 تلفن:    63
Email:  mkfco@mkfco.com 

Web:  www.mkfco.com 

 ماندان 
 هیمحمد شجاع یآقا مدیر عامل:

 اداری عتممجـ  3 شمارهـ  ایرامات ینبش کوـ  یقبل از پارک ساعـ  ولیعصرابان یخ
  88743778و  88764333 ـ 4 تلفن و فاکس: 3 طبقهـ  شهاب

Email:  info@mandan-co.com 

Web:   

 یپ ماند 
 احمد نعناکار کاشانی یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  68شماره ـ  پور نبش کوچه نجفـ  یابان پاک شمالیخـ  پل ستارخان

 44646333 تلفن و فاکس: 44637347تلفن: 
Email:  mandpay@yahoo.com 

Web:   

 ماندرو 
 یمانیسلریتورج ام یآقا مدیر عامل:

 47 شمارهـ  جو نجابتخیابان ـ  )دزاشیب(خیابان کبیریـ  میدان قدس

 66743734 فاکس:     66743736ـ  3و  66747364ـ  2 تلفن:

Email:  mandro@chase-mandro.com 

Web:  www.chase-mandro.com 

 زیست مهراز مان 
 سیدایمان ندائیآقای مدیر عامل: 

 طبقه دومـ  2 شمارهـ  کوچه هفتم غربیـ  خیابان فرخی یزدیـ  خیابان پاسداران
 66847783فاکس:  66877838ـ  66877828 تلفن:

Email:  info@manzist.com 

Web:  www.manzist.com 

 مانوش ری 
 آقای محمدابراهیم بابایی مدیر عامل:
 68واحد ـ  67اره شمـ  خیابان ونکـ  میدان ونک

 88233237: فاکس  88883424 :تلفن
Email:  manushray@manushray.com 

Web:  www.manushray.com 

 آب الکترونیكماه 
 علیرضا قجریآقای  مدیر عامل:
 بست حمید بنـ  4 روبروی شهرداری منطقهـ  باهنرابتدای خیابان ـ  میدان قدس

 66764243ـ  66778333ـ  66747373 :و فاکس تلفن 3 مارهشـ 

Email:  alireza_ghajari@yahoo.com 

Web:   

 ساخت ماهان زمین 
  محمدعلی آرین نمازیآقای  مدیر عامل:

 67 شمارهـ  4کوچه ـ  خیابان حجتـ  امام بزرگراهـ  کرمان
 33667674فاکس:  33646327 تلفن:

Email:  info@mahanzamin.com 

Web:  www.mahanzamin.com 

 ماهر و همکاران 
 ن کوشافریحس یآقا مدیر عامل:

 طبقه چهارمـ  44 شمارهـ  یابان ستاریخـ  ردامادیباالتر از مـ  ماندال)آفریقا(بلوار 

 88878872 فاکس: 88878873ـ  88786777 تلفن:

Email:  maher@mahereng.net 

Web:  www.mahervahamkaran.com 

 محاسبان علم و تجربه 
 آرام شمخانیآقای  مدیر عامل:

 44شماره ـ  همدان غربیخیابان ـ  کوی سعدیـ  گلستانبلوار ـ  اهواز
 33646324فاکس: و  تلفن 33646323تلفن: 

Email:  mohaseban@yahoo.com  

 م

 ل
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Web:  www.met-consulting.ir 

 محمدرضا جودت و همکاران 
 آقای محمدرضا جودت مدیر عامل:

 3ـ واحد  4 شمارهـ  یاسمن بن بستـ  خیابان آسیابـ  خیابان کچوییـ  اوین
 66447247 فاکس: 66464227 ـ 77 تلفن:

Email:  mr_joudat@yahoo.com 

Web:   

  توسعه پایدار فضای میرامدیریت 
 محسن عقابیآقای  مدیر عامل:

 3واحد ـ  42 شمارهکوچه ساوجی نیا ـ ـ  پاکستانخیابان ـ  بهشتیخیابان 
  88737633 :فاکس 88737323: تلفن

Email:  manaman108@yahoo.com 
Web:   

 مدیریت عمران فراگیر 
 محمد مستجابیمدیر عامل: آقای 

ـ طبقه دوم  23خیابان دستگردی)ظفر( ـ بین خیابان الدن و گوی آبادی ـ شماره 
  66624373ـ  2و  66626843ـ  66624337تلفن و فاکس:  جنوبی

Email:  faragir@hotmail.com 
Web:  www.omranfaragir.com 

 مدیریت و مهندسی آگاهان 
  مهرداد وطانیآقای  مدیر عامل:

 بلوکـ  37 شمارهـ  سینا شرقی خیابان بوعلیـ  چهلستون خیابانـ  فاطمیمیدان 
A  88383346 فاکس: 88384833ـ  88333374 تلفن: 44 واحدـ 

Email:  agahan@agahanco.com 

Web:  www.agahanco.com 

 سامان مدیسه 
 ذنیفرهاد مؤآقای  مدیر عامل:

ـ  طبقه سومـ  33 شمارهـ  خیابان عبدهـ  یخیابان فاطمروبروی ـ  ولیعصرخیابان 
 88376732 فاکس: 88376637تلفن:  44 واحد

Email:  mediseh_saman@yahoo.com 
Web:  www.mediseh-saman.com 

 مرز پیمایش 
 آقای مهرداد مرادی عامل: مدیر

       طبقه اولـ  ساختمان سابق گذرنامهـ  خیابان گذرنامهـ  بهمن 66ـ  کرمانشاه
 38383728فاکس:  38332733تلفن: 

Email:  mp1376@yahoo.com 

Web:  www.mrzp.ir 

 مزرا 
 عباس مسعودیآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  6 کوچه شمارهـ  امام جمعه خیابانـ  بلوار جمهوری اسالمیـ  کرمان
 36443833فاکس:  36446344 تلفن: فوقانی بانک سپه

Email:  mazra@mazra.ir 

Web:   

 شیمایر و پیمس 
 انیمحسن بهن یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  سوم غربی شهرک قدسنبش خیابان ـ  شمالیسعدیخیابان ـ  زنجان
436 
 33474373 فاکس: 33474378 تلفن:

Email:  masirpeimayesh@yahoo.com 

Web:   

 مشارآب 
 ممتحن شروینآقای  مدیر عامل:

 67شمارهـ  خیابان روشندانـ  قیطریه

 66234637 :تلفن و فاکس 66234634ـ  6 تلفن:
Email:  info@mosharab.com 

Web:  www.mosharab.com 

 مشارا 
 یمنوچهر فخرصمد آقای مدیر عامل:

  طبقهـ  47شمارهـ  ستونو چهل ین اسدآبادیبـ  یشقاق یفتحابان یخـ  آبادوسفی
 88337723 فاکس: 88773348ـ  37 تلفن: سوم

Email:  info@moshara.co.ir 

Web:  www.moshara.co.ir  

 مشاوران انرژی تهران 
  فردین پوروجدیآقای  مدیر عامل:

 و سوم طبقه دومـ  2 شمارهـ  کوی دومـ  عربعلیخیابان ـ  )آپادانا(خیابان خرمشهر
 88724346فاکس:  88744683ـ  88744447 تلفن:

Email:  tec@tehranenergy.com 
Web:  www.tehranenergy.com 

 بنا فرم مشاورین ایده 
 عامل: آقای هوشنگ کرباسچیمدیر 

 3واحد ـ  سومطبقه ـ  ساختمان پاستورـ  خیابان رازیـ  ساری
 33373473اکس: و ف تلفن

Email:  ifb_advis@yahoo.com 

Web:   

 معدنکاو 
 بهرام عالیفر یآقا مدیر عامل:

 طبقه دومـ  8 شمارهـ  46 خیابانـ  خالد اسالمبولی)وزراء(خیابان 

 88473466 فاکس: 88473473ـ  4 تلفن:

Email:  epc@madankav.ir 

Web:  www.madankav.ir 

 شهر ره یمعمار 
 یسیاب اوعراجالل  یآقا مدیر عامل:

 (جنوبی دیدارشهیدی) خیابانـ  کودکاز جهان بعدـ  حقانی بزرگراهـ  ونک میدان
 88883828 فاکس:  86473 تلفن: 3 شمارهـ  هوشیار کوچهـ 

Email:  info@rahshahr.com 

Web:  www.rahshahr.com 

 رانیا یصنعت یمعمار 
 اتیومرث بیک یآقا عامل:مدیر 

برج ـ  6شماره ـ  ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائیـ  خیابان شیخ بهایی شمالی
فاکس:    88748837ـ  88733763: تلفن  63واحدـ  6طبقه ـ  صدف

88732732 
Email:  mesanir@mesanir.com 
Web:  www.mesanir.com 

  شارمعماری و سازه آرمان 
  متین خداپرستآقای  مدیر عامل:

 طبقه اول شمالیـ  67شماره ـ  ابتدای بلوار بوعلی سیناـ  میدان صدوقیـ  قم
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 36836463 :و فاکس تلفن

Email:  engineergroup_2003@yahoo.com 

Web:   

 طیو مح یمعمار 
 یمنید ایسع یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  زنبق کویـ  عراقیخیابان سیدخندان ـ خیابان خواجه عبداهلل انصاری ـ 
 66346233 فاکس: 66348647ـ  43 تلفن:  6و  4واحد ـ  44

Email:  info@memary-va-mohit.com 

Web:  www.memary-va-mohit.com 

 مکانیك خاک پارس 
 امیررضا مظهریآقای  مدیر عامل:

 3شماره ـ  (شهرداریجنب معاونت فنی )46 کوچهـ  خیابان رودکیـ  شیراز
 36376387ـ  36344264لفن و فاکس: ت

Email:  mekanikkhak_en@yahoo.com 

Web:  www.mkp-en.ir 

 آب موج 
 دهشید نخانم مرجامدیر عامل: 

 33 شمارهـ  خیابان بنفشهـ  اتریشمیدانـ  شهرک گلستانـ  بزرگراه همت
 44734782فاکس:  44733837ـ  44732223تلفن: 

Email:  moujab@moujab.com 

Web:  www.moujab.com 

 فن آب موج 
 انینیحس یعل یآقا مدیر عامل:

 آب ساختمان موجـ  33 عدالتـ  ناهارخوران بلوارـ  گرگان
 36332647 فاکس: خط( 4)36332637 تلفن:

Email:  eng@moujabfan.ir 

Web:  www.moujabfan.ir 

 ا و همکاراندموژ 
 احمد تائب یقاآ مدیر عامل:

 3واحد ـ  دومطبقه ـ  6 شمارهـ  خیابان شانزدهم شرقیـ  بیهقیخیابان 

 88343366 فاکس: 88364636ـ  88734342ـ  88343378 تلفن:

Email:  mojda_apec@yahoo.com 

Web:   

 مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا 
  داودرضا عربمدیر عامل: آقای 

 3شماره ـ  خیابان عباسپورـ  شهرک دانشگاه صنعتی شریف
 44334423فاکس:  44334477: تلفن

Email:  rdpi.info@yahoo.com  
Web:  www.rdpi.ir 

 تیمون 
 انیروبرت آبرام یآقا مدیر عامل:

   دوم طبقهـ  42شماره ـ  گودرز چهکوـ  گلریزخیابان ـ  مقام فراهانی قائمخیابان 
 88867434 فاکس: 88373437 ـ 8و  88844834 ـ 2 تلفن:

Email:  monit_co@yahoo.com 

Web:  www.monit-co.com 

 گستر زاگرس مهاب 
 شهریار حمیدیآقای  مدیر عامل:

 طبقه دومـ  38شماره ـ  روبروی بلوار کاظمیـ  بلوار شبلیـ  سنندج

 33322783فاکس:  33324363 تلفن:
Email:  m.g.z@chmail.ir 

Web:  www.mahabco.com 

 مهارآب عمران گستر 
 محمد دوراندیشآقای  مدیر عامل:

 43شماره ـ  شرقی 66بست  بنـ  بلوار شقایق جنوبیـ  بلوار فردوس غربی
 44433773فاکس:  44433773ـ  8 تلفن:

Email:  info@maharab.com 

Web:  www.maharab.com 

 مهرآرازان شهر 
 یارسطو مقدس جعفر یآقا مدیر عامل:

ـ طبقه 46مارهشـ  خانی کوچه نبشـ  کوی فرهنگـ  بلوار فرهنگـ  آبادسعادت
 اول

 88288344 فاکس: 88283748ـ  3و  88237277 ـ 6 تلفن:

Email:  info@mehrarazanshahr.com 

Web:  www.mehrarazanshahr.com 

 مهرازان 
 یبهروز پاکدامن همدان یآقا مدیر عامل:

ـ  47شمارهـ  شرقی کوچه شاهرخـ  خیابان مردادـ  بلوار گلهاـ  شهیدگمنام بزرگراه
 88237444 فاکس: 88763778 تلفن: طبقه همکف

Email:  mehrazan@mehrazan.org 
Web:  www.mehrazan.org 

 مهرازبوم 
 سعید پیروزبختآقای  مدیر عامل:

 63 شمارهـ  (روبروی هتل صفائیهخیابان وصال )ـ  صفائیهـ  یزد

 38633787 فاکس:تلفن و  38637784 تلفن:

Email:  mehrazboom@yahoo.com 

Web:   

 مهرزا 
 یمحمد جعفر یآقا مدیر عامل:

 ـ 3طبقه ـ  6 صفاساختمان ـ  میدان اعجازیـ  (آصفاعجازی) ابانیخـ  هیفرانعز
 66467873فاکس:  66467443ـ  66467647: نتلف 47 واحد 

Email:  info@mehrza.com 

Web:  www.mehrza.com 

 مهندسان كارداش مشاور 
 آزادآقای الیاس قیامی مدیر عامل:

 6 واحدـ  48شماره ـ  کوچه همتیـ  باالتراز پارک ویـ  خیابان ولیعصر
 66768343فاکس:  66768338ـ  66223267ـ  62674347تلفن: 

Email:  kardashmoshaver@hotmail.com 

Web:  www.kardashco.com 

 مهندسی اردیبهشت مهرازان 
 یبهروز مرباغمدیر عامل: آقای 

واحد ـ  طبقه چهارمـ  ساختمان چهلستونخیابان چهلستون ـ ـ  یفاطم دانیم
476 
 88383646فاکس:  88324327و  88383643 ـ 42تلفن: 

Email:  info@om-architects.net 

Web:  www.om-architects.net 

 پی تهران مهندسی خاک 
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 مدیر عامل: آقای بهشید نویسی
 3 واحدـ  طبقه دومـ  83شماره ـ  نبش بختیاری)سامان(ـ  خیابان جانبازان غربی

 32643676ـ  32643646ـ  77737323تلفن و فاکس: 
Email:  khakpeytehran@yahoo.com 

Web:   

 مهندسی سرا نوبنیاد 
 یمدیر عامل: آقای امیر رستمی ثان

طبقه ـ  62شماره ـ  خیابان دانشور شرقیـ  خیابان شیراز شمالیـ  خیابان مالصدرا
 88263733فاکس:  88263732ـ  8تلفن:  C43واحد ـ  43

Email:  sarano1390@gmail.com 

Web:   

 مهندسی طرح و توسعه راهبرد انرژی 
  مسعود مشتاقیانمدیرعامل: آقای 

 43شماره ـ  33خیابان ـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(

 88727874فاکس:  88273772ـ  3: تلفن
Email:  info@rahbordeng.com 

Web:  www.rahbordeng.com 

 آب آریامهندسی عمران 
 خلیل مژدهآقای  مدیر عامل:

ـ  3 طبقهـ  ساختمان آریاـ  جنب بانک صادراتـ  بلوار چمران ابتدایـ  شیراز
 32634648 فاکس: 32624373ـ  47 تلفن: 3واحد

Email:  omran.ab.arya@gmail.com 

Web:   

  معدن آریامهندسی كاویان 
 امیر حالجیمدیر عامل: آقای 
کوچه ـ معدن و بعداز بانک صنعتـ  وی باالتراز چهارراه پارکـ  خیابان ولیعصر

 66746276فاکس: 66743343ـ  66743748: تلفن 47واحدـ 44شمارهـ  کامران
Email:  kavian.madan@gmail.com 

Web:  www.kavianmadan.com 

 كاو مهندسی گمانه 
 بدیل پهلوانمدیر عامل: آقای 
 4/3 شمارهـ  ابوالفضل)ع(خیابان حضرت ـ  بلوار مرزدارانـ  اصفهانیبزرگراه اشرفی

 44633386فاکس:  44633334تلفن:  4 طبقه
Email:  info@gamanehkav.com 

Web:  www.gamanehkav.com 

 مشاور نیروی آذربایجان)منا( مهندسی 
 دوستدارایوب آقای  مدیر عامل:

   8 شمارهـ  خیابان شاهدـ  کوی منظریهـ  دیخیابان آزاـ  تبریز
 34734433فاکس:  34776827 تلفن:

Email:  info@mona-consultants.com 

Web:  www.mona.ir 

 منابع آب و خاک مهندسی 
 کرامت اسالمیمدیر عامل: آقای 

 66 شمارهـ  کوچه عرفانـ  از خیابان مطهری باالترـ  خیابان میرزای شیرازی
 88747332فاکس:  88764337ـ  6تلفن: 

Email:  info@swrce.co.ir 

Web:  www.swrce.co.ir 

 فرمان شمال مهندسین آب 

 محسن نصرتیآقای  مدیر عامل:

ـ  7 طبقهـ  33 شمارهـ  ابتدای خیابان شهیدگمنامـ  میدان فاطمیـ  تهران
 88387777 فاکس: 88332823ـ  3 تلفن:  43واحد

Email:  tehranfani@yahoo.com 

Web:   

 مهندسین تدوین توسعه پایدار 
  بهروز فالحی مقیمیآقای  مدیر عامل:

 433شماره ـ  غربی خیابان هویزهـ  خیابان سهروردی شمالی

 88734447فاکس:  88332262 ـ 7 تلفن:
Email:  info@ttpeng.com 
Web:  www.ttpeng.com 

 نقشه برداران سیروان مهندسی 
 علیرضا یاسمیمدیر عامل: آقای 

 42 واحدـ  47شماره ـ  خیابان بیستونـ  خیابان اسدآبادی)یوسف آباد(
 88337737فاکس:  88337737ـ  88337747 تلفن:

Email:  info@sirvan.co.ir 
Web:  www.sirvan.co.ir 

 مهندسی و توسعه انرژی پایدار 
 مهدی بلوریآقای  مدیر عامل:

 2 واحدـ  دومطبقه ـ  43شماره ـ  جنوبی خردمند خیابانـ  کریمخان زند خیابان
 88833227فاکس:  88363434ـ  88343344ـ  88343344تلفن: 

Email:  peed.co@gmail.com 

Web:  www.peedco.com 

 شیپرمان پو تیریو خدمات مد یمهندس 
  زادهعبداهلل نیمدیر عامل: آقای حس

 4ـ طبقه  44شرقی ـ شماره  64امیرآباد شمالی ـ بلوار آزادگان ـ خیابان 
 88336377ـ  8: و فاکس تلفن

Email:  info@parman-co.com 

Web:  www.parman-co.com 

 پارس پویش مهندسی و ساختمان سامان 
  آقای محمدرضا جهانگیریمدیرعامل: 

 3واحد ـ  8شماره ـ  36خیابان ـ  اسدآبادی)یوسف آباد(یابان خ
 88333464فاکس:  88473473ـ  4و  88472264ـ  3تلفن: 

Email:  info@specco.org  

Web:  www.specco.org 

  مهندسی و مدیریت تخصیص پارس 
 داود جعفریمدیر عامل: آقای 

 3ـ واحد 7طبقهـ  473شماره ـ  خردمندشمالیخیابان ـ  زند کریمخان خیابان
 شرقی
 88834337فاکس:  88373333ـ  88377646 :تلفن

Email:  info@takhsispars.com 

Web:  www.takhsispars.com  

 نارگان 
 فریدون کیهانیآقای  مدیر عامل:

 644شماره ـ  خیابان طالقانی
 88873833 فاکس:  88344362ـ  37 تلفن:

Email:  info@nargan.com 

Web:  www.nargan.com 

 ن
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 ظران یکتانا 
 عبدالوهاب ادب آوازهآقای  مدیر عامل:

 طبقه چهارمـ  ساختمان شمسـ  آبادی خیابان شمسـ  اصفهان

 36634723 فاکس: 36634744ـ  36634737 تلفن:

Email:  info@nazeranyekta.ir 

Web:  www.nazeranyekta.ir 

 آوران دلوارنام 
 زاده محمدرضا عباسآقای  مدیر عامل:
 44 شمارهـ  شریعتیکوچه ـ  باالتر از مسجدالجوادـ  تیرمیدان هفتم

  88336343 فاکس: 88336334ـ  46 تلفن:
Email:  info@ndec.ir 
Web:  www.ndec.ir 

 ناموران 
  احمد عطار ی:  آقاعامل ریمد

 3 شمارهـ  یابان خراسانیخـ  شمالی هیطریقبلوار 

 66634337 فاکس: 66634267 تلفن:

Email:  info@namvaran.ir 

Web:  www.namvaran.ir 

 ناموران پژوهش و توسعه 
 سعید مقصودیآقای  مدیر عامل:

 78شماره ـ  خیابان گلستان غربیـ  شهرک چشمهـ  میدان المپیک

 44743737 فاکس: 44768474ـ  44768438 تلفن:
Email:  info@namvaranpt.com 
Web:  www.namvaranpt.com 

 نقش 
 افرا بانک خانم مدیر عامل:

ـ  بست کوهستاننبش بنـ  رکوچه جانپوـ  )ایستگاه مدرسه(دارآباد میدانـ  دارآباد
 62477324 :و فاکس تلفن مجتمع دارآبادـ  63 شماره

Email:  naghsh@naghsh-arch.com 

Web:  www.naghsh-arch.com 

 آرا نقش 
 حسین نیرومند یآقا مدیر عامل:

 طبقه همکفـ  47شماره ـ  ابان رودسریخـ  شمالی ابان حافظیخ
 88347383: فاکس 88364282 تلفن:

Email:  naghsharaco@yahoo.com 

Web:  www.naghsharaco.com 

 آفرین مهراز نقش 
 محمدعلی رونیآقای  مدیر عامل:

 طبقه دومـ  4 واحدـ  77 شمارهـ  چهاردهمخیابان ـ  آباد سعادت
 66433734فاکس: تلفن و  66784633ـ  66433733 تلفن:

Email:  namehraaz@gmail.com 

Web:   

 خانه نقش آئینه 
 مجید تابشآقای  مدیر عامل:

طبقه ـ  ساختمان اداری محمدـ  نبش چهارراه نوربارانـ  بزرگمهر خیابانـ  اصفهان
 36223436فاکس:  36223434: تلفن دوم

Email:  info@nak-co.com 

Web:  www.nak-co.com 

 نقش اندیشه پارس 
 زاده بابک زمانآقای   مدیر عامل:
 42 واحدـ  طبقه پنجم ـ  4 شمارهـ  خیابان بیست و هفتمـ  آبادسعادت 

 88322347فاکس:  88322374ـ  88322373 :تلفن
Email:  info@na-pars.com   

Web:  www.na-pars.com 

  پایدارنقش  
 سیدحامد حسینیآقای  مدیر عامل:

 طبقه سومـ  2شماره ـ  دکوچه خاکزاـ  وی نرسیده به پارکـ  خیابان ولیعصر
 66233822ـ  7 :و فاکس تلفن

Email:  naghshpaydar@yahoo.com 
Web:  www.naghshpaydar.com 

 راوشینقش پ 
 یواحداهلل  فرج یآقا مدیر عامل:

 67 شمارهـ  کوچه چهاردهمـ  ابان پاکستانیخـ  بهشتیخیابان 
 88734334 فاکس: 88732274ـ  88736737 تلفن:

Email:  naghshepiravash@yahoo.com 

Web:  www.naghshepiravash.com 

 الدیم مینقش ترس 
 عاشوریحجت  یآقا مدیر عامل:

  8شماره ـ  ابن سیناـ  ابان هفتمیخـ  آباد()یوسف اسدآبادیابان یخ
 88778437 فاکس: 88778434 تلفن:

Email:  infontmworldwide@gmail.com 

Web:  www.ntm-worldwide.com 

 پارس ـ نقش جهان 
 رانیرمیم حمید یآقا مدیر عامل:

 44 شمارهـ  یگرمسار شرقخیابان ـ  یجنوب رازیابان شیخـ  ابان مالصدرایخ

 88734333 فاکس: 88738867 تلفن:

Email:  info@njp-arch.com 

Web:  www.njp-arch.com 

 نقش رازبوم 
 حسین نصر اصفهانیآقای  مدیر عامل:

ـ  بست ایمان بنـ  کوچه فروجانیـ  کوچه سپهرـ  بزرگراه خیام ـ  اصفهان
 37733337 تلفن و فاکس:          38شماره

Email:  razboom1@gmail.com 

Web:   

 نقش شارستان 
 گانین رایرام یآقا مدیر عامل:

 3 واحدـ  7 شمارهـ  خیابان عربعلیـ  خیابان خرمشهرـ  خیابان سهروردی شمالی
 88343338 فاکس: 88734343ـ  88373873 تلفن:

Email:  naghsh_sharestan@yahoo.com 

Web:   

 نقش ماندگار 
 بابک پهلوان یآقا مدیر عامل:

 ـ واحد یک 42میدان ونک ـ خیابان مالصدرا ـ شماره 
 82783364: و فاکس نتلف

Email:  naghshe_mandegar@yahoo.com 

Web:   
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 طینقش مح 
 فیروز علیزاده یآقا مدیر عامل:

 63شماره ـ  کوچه تابان شرقیـ  باالتر از میردامادـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88786747فاکس:  88238333ـ  7 تلفن:

Email:  naghshemoheet@yahoo.com 

Web:   

  نگاران توسعهنقش 
 مهدی شاه حیدریمدیر عامل: آقای 

ـ  کیانوشامیر کوچهـ  ملت میدانـ  محمدی خیابان برادرانـ  شرقبزرگراه همت
 62377278فاکس: 62377273تلفن:  8شمارهـ  بست آرزو بنـ  شهیدبلوار حسین

Email:  naghsh.nt@gmail.com 

Web:  www.nnt-eng.com 

  نگاران زمیننقش 
 آقای پیمان لشکری مدیر عامل:

 واحد یک ـ  37 شمارهـ  کوچه نادرـ  خیابان رودکی شمالیـ  خیابان آزادی
 22332836 فاکس: 22366333ـ  22366363 تلفن:

Email: info@nnzce.com 

Web:  www.nnzce.com 

 پردازان پارسنقشه 
 آقای حسن تسلیمی مدیر عامل:

ـ  37 شمارهـ  فاطمی یکوـ  طاهر خیابان باباـ  روبروی هتل اللهـ  فاطمیخیابان 
 88384677 فاکس: 88384644ـ3 تلفن: طبقه دوم

Email:  info@nppce.com 

Web:  www.nppce.com 

 پردازان عمران و سازه نقشه 
 رضا دبیریآقای  مدیر عامل:

ـ  نبش بن بست پیرنیاـ  فرصت شیرازیخیابان ـ  کارگر شمالیخیابان ابتدای 
 22373734 فاکس: 22373737 تلفن: 8 واحدـ  48 شماره

Email:  npardazan@yahoo.com 

Web:   

 پرداز رایانهنقشه 
 بهرام میرانیآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  443 شمارهـ  آباد()یوسف اسدآبادی خیابان
 88763388 و 88473733ـ  4 تلفن و فاکس:

Email:  info@map-pro.com 

Web:  www.map-pro.com 

 نگار نقشه 
 مدیر عامل: آقای سیدمهدی امین دهکردی

ـ  بن بست پارسـ  جنب قنادی عروس ـ  اردیبهشت جنوبیخیابان ـ  اصفهان
 36337773ـ  4: و فاکس تلفن دومطبقه ـ  442 شماره

Email:  nce1368@yahoo.com 

Web:   

 نگار بیستون نقشه 
 مراد قائمیآقای  مدیر عامل:
 3 واحدـ  طبقه سومـ  آفتاب مجتمعـ  چهارراه نوبهارـ  بهمن 66کرمانشاه ـ

 38332744 تلفن و فاکس:
Email:  nnb@nagshe-negar.ir 

Web:  www.nagshe-negar.ir 

 نگارستان ماهور 
 محمدرضا احمدیآقای  مدیر عامل:

 ـ 3 طبقهـ  ساختمان کوروشـ  کوچه نهمـ  (مشیرفاطمیانقالب)خیابان ـ  شیراز
 33343434 فاکس: 36327278ـ  36346633 تلفن: 47 واحد

Email:  info@negarestan-e-mahoor.com 
Web:  www.negarestan-e-mahoor.com 

 ن یش نوینگراند 
 ییمحمد عمو یآقا مدیر عامل:

 43 مارهشـ  مهماندوست کوچهـ  صابونچیابان یخـ  خیابان بهشتی
 88344433 :و فاکس تلفن

Email:  info@negarandish.ir 

Web:  www.negarandish.ir 

 گمانه نگین 
 جهرمی مدیر عامل: آقای محمدحسن نیکوصفت

 484شماره ـ  اصالح نژادخیابان ـ  بلوار بهشتیـ  شیراز
 36334383: و فاکس تلفن

Email:  negingamaneh@gmail.com 

Web:   

 نماد مبتکر 
 حمیدرضا پسیان یآقا مدیر عامل:

 42واحد ـ  423 شمارهـ  بیستمخیابان ـ  کوی نصر)گیشا(
 88682766فاکس:  88682764 تلفن:

Email:  namadmobtaker@gmail.com 

Web:  www.namadmobtaker.ir 

 )نواندیشان توسعه پایدار آسیا )نتپا 
 خانیفرزاد کریممدیر عامل: آقای 

خیابان کارگر شمالی ـ باالتر از پمپ بنزین ـ بین کوچه اردهال و خسروی ـ شماره 
   88778774فاکس:  88233473 تلفن: 3و 4ـ واحد  4743

Email:  pcnetpa@gmail.com 

Web:  www.netpa-co.com 

  راه و آبادانی آرویننواندیشان 
 محمدامین نصراللهی زادهآقای  مدیر عامل:
 47 واحدـ  3طبقه ـ  36 شمارهـ  (4/4رادافزون)خیابان ـ  میدان گلها

   88334337فاکس:  88334387 تلفن:
Email:  noandishan.rah@chmail.com 

Web:   

 ش ساختمان ینواند 
 هر ِّدُدُردانه  مدیر عامل:
 واحد یکـ  43 شمارهـ  یکم خیابانـ  خیابان ایران زمینـ  شهرک غرب

 88324627 فاکس: 88377743 تلفن:
Email:  info@nascons.com 

Web:  www.nascons.com 

 ینو 
 یعید شجیمج یآقا مدیر عامل:

 68 شماره ـ  اریاسفند بلوارـ  باالتر از ظفرـ  ولیعصرابان یخ
 88237333 فاکس: 88437373ـ  88784677 تلفن:

Email:  noico@chmail.ir 

Web:  www.noi-eng.com 
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 آب نهاد 
 داریوش دادگر یآقا مدیر عامل:

 کوچهـ  جنوبیخیابان گلستان ـ  خیابان ایران زمینـ  فازیک ـ  شهرک غرب
 88376633ـ  8 تلفن و فاکس: 42 شمارهـ  گذر تیرـ  چهارم

Email:  info.nehadab@gmail.com 

Web:  www.nehadab.com 

 روین كین 
 یخسرو جهرم یآقا مدیر عامل:

 طبقه هشتمـ  436 شمارهـ  بین فرصت و ایرانشهرـ  خیابان سمیه

 88377344 فاکس: 88826323ـ  88377343 تلفن:

Email:  nikniroo@yahoo.com 

Web:   

 واسپور 
 خانم پریوش ترشیزیان مدیر عامل:

طبقه  ـ48 شمارهـ  بست بهار بنـ  خیابان اسکندری شمالیـ  آزادیخیابان 
 22434736 فاکس:تلفن و  دوم

 Email:  vaspoor@yahoo.co.in  

Web:   

 واال انرژی 
 سلیمان شکارچیآقای  مدیر عامل:

 8 واحدـ  6 طبقهـ  6 شمارهـ  خیابان سروـ  میردامادباالتر از ـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88233373فاکس:  88233347ـ  43 تلفن:

Email:  info@walaenergy.com 

Web:  www.walaenergy.com 

 وراز 
 خانم اعظم خسروجردی مدیر عامل:

 4/27 شمارهـ  )زنبق شمالی(3سجاد ـ  بلوار سجادـ  مشهد
 37247337 فاکس: 37243484ـ  37266433ـ  37242763 تلفن:

Email:  project.varaz@gmail.com 

Web:  www.varaz.ir 

 وزنا 
 لکایم ایمحمدابراه یآقا مدیر عامل:

 شمارهـ  رحیمی کوچهـ  جنب بانک کشاورزیـ  خیابان معصومیـ  کامرانیهخیابان 
 66277444ـ  2 تلفن و فاکس: طبقه دومـ  47

Email:  vaznaeng@gmail.com 

Web:   

 سانیو   
 امیرهوشنگ رضایی یآقا مدیر عامل:

 8 واحدـ  3 طبقهـ  4743شماره ـ  مقابل مرکز قلب تهرانـ  کارگر شمالی خیابان
 88237344 فاکس: 88237343ـ  2 تلفن:

Email:  visan_com@yahoo.com 

Web:  www.visan-eng.com 

 سار نهیو 
 انیکیک خاچیرازم یآقا مدیر عامل:

 43شماره ـ  4/6 کوچهـ  خیابان بیستونـ  شقاقیفتحی خیابان 

 88333476 فاکس: 88336744ـ  43و  88336744ـ  43 تلفن:

Email:  info@vinehsaar.com 

Web:  www.vinehsaar.com 

 هامون 
 خسرو زرتاب یآقا مدیر عامل:

 27ـ کوچه راز ـ شماره  جوکامرانیه ـ خیابان دژم خیابان
 66636637 تلفن و فاکس:

Email:  hamoun69@yahoo.com 

Web:   

 گستر صنعت  هامون 
 آزاد لیغالمرضا وک یآقا مدیر عامل:

 اول طبقهـ  43شماره ـ  موزهکوچه ـ  پل سیدخندان نرسیده بهـ  خیابان شریعتی
 88343237 فاکس: 88334273ـ  8  تلفن:

Email:  info@hamoon-gs.com 

Web:  www.hamoon-gs.com 

 هامون یك 
 اصغر ارجمندنیاآقای  مدیر عامل:

 33شماره ـ  خیابان بهرامیـ  روبروی پمپ بنزینـ  ماندال)آفریقا(بلوار 

  88237238 فاکس: 88237433 تلفن:
Email:  hamoonyek@gmail.com 

Web:  www.hamoon-yek.com 

 هرازراه 
 رودگری روزبه یآقا مدیر عامل:

 37شمارهـ  تقاطع سهروردیـ  خیابان بهشتی
 88728333 فاکس: 88723734 تلفن:

Email:  info@harazrah.ir 

Web:  www.harazrah.com 

 پی مهر 
 خانم لیدا اسالمی مدیر عامل:

 طبقه اولـ  44 شمارهـ  کوچه چهارمـ  کارگر شمالیخیابان 

 88234447 فاکس: 88333376ـ  2 تلفن:

Email:  info@herampey.com 

Web:  www.herampey.com 

 کهشتا 
 ن اخوانیحس یآقا مدیر عامل:

 44 شمارهـ  کوچه دومـ  خیابان الفـ  محمودیهـ  ولیعصرابان یخ

 66742237 فاکس: 66763323ـ  66763373ـ  66763336 تلفن:

Email:  infohashtak@gmail.com 

Web:  www.hashtak.com 

 بنا و عمارتهفت 
 زاده آقای امیرهدا سلطان مدیر عامل:

 63شماره ـ  شرقی خیابان اخالقیـ  ابتدای بلوار کاوهـ  )دولت(خیابان کالهدوز
 66373737ـ  3 تلفن و فاکس:

Email:  haftbana.emarat@gmail.com 

Web:  www.haftbana.org 

 شهر هفت 
 مسیح آصفیآقای  عامل:مدیر 

 طبقهـ  36 شمارهـ  خیابان برادران شریفیـ  باالتراز میدان ونکـ  خیابان ولیعصر
 88274376 فاکس: 88274377ـ  4 تلفن: یک واحدـ  اول

Email:  info@haftshahr.com 

Web:  www.haftshahr.com 

 و

 ه
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 ایآر شهر هفت 
 یونیزاده هما مهرداد هاشم یآقا مدیر عامل:

ـ  36 شمارهـ  44گلستان نبشـ  بزرگراه اشرفی اصفهانی ـ خیابان اسکندرزاده
 4واحد
 44783436فاکس: تلفن و  44764363تلفن: 

Email:  haftshahr_udp@yahoo.com 

Web:  www.haftshahraria.com 

 یر شهر هفت 
 فرزان یمیحسن رح یآقا مدیر عامل:

 زنگـ  47 شمارهـ  خیابان بیستمـ  خیابان هفدهمـ  میدان سروـ  آباد سعادت
 66444373 فاکس:تلفن و  66447783تلفن:  چهارم

Email:  haft_shahr_rey@yahoo.com 

Web:  www.7shahr-rey.com 

 هگزا 
 ن چهرآزادیحس یآقا مدیر عامل:

 67 شمارهـ  خدری)شاهین(خیابان ـ  خیابان سناییـ زند  کریمخانخیابان 
 44226777و فاکس:  فنتل

Email:  info@hexa.ir 

Web:  www.hexa.ir 

 همپا بهینه 
 داریوش کاوه آهنگرانآقای  مدیر عامل:

    43 واحدـ  47 شمارهـ  خیابان دوازدهمـ  )بخارست(یرقص خیابانـ  میدان آرژانتین
 88344347 فاکس:تلفن و  88736672 تلفن:

Email:  info@hb-engineers.com 

Web:  www.hb-engineers.com 

 همپای تولید 
  نورالدین شاهرودیآقای مدیرعامل: 

 3طبقه ـ  برج افراـ  جنب پارک خشایارـ  باالتراز جهان کودکـ  بلوار ماندال)آفریقا(
  88873738تلفن و فاکس:   88884773تلفن:  367ـ واحد 

Email:  info@hteco.ir  

Web:  www.htem-co.com 

 اندیشان راه محیط همسو 
 شورش محمودیآقای مدیر عامل: 
 877شماره ـ  333نبش کوچه ـ  گلریزان بلوارـ  کرمانشاه

 38322644 :و فاکس تلفن
Email:  rahmohit@iran.ir 

Web 

 همکاران ارزش 
 یرازیبنکدار شاهلل لطف یآقا مدیر عامل:

  یمجتمع ادارـ  کوچه قائمـ  یافشان جنوبابان گلیخـ  2 فازـ  شهرک غرب
 88788347 فاکس:     88788832 تلفن:     374 واحدـ  4 طبقهـ  افشان گل

Email:  arzeshco@yahoo.com 

Web: 

 همکاران معماری و سازه 
 پرویز آراستهآقای  مدیر عامل:

 4 واحدـ  476 شمارهـ  نرسیده به خیابان نفتـ  )ظفر(دستگردیخیابان 

 66346244 فاکس: 66634437ـ  66377273 تلفن:

Email:  hamkkaran@yahoo.com 

Web:  

  پارس بومهمکار 
 مسعود شفیقآقای  مدیر عامل:

 33شماره ـ  خیابان بهرامیـ  باالتر از ظفرـ  بلوار ماندال)آفریقا(
 88784638 فاکس: 88873763ـ  88873744 تلفن:

Email:  parsboomconsulting@gmail.com 

Web:  www.hamkarparsboom.com 

 همگروه 
 فرزد روزپیمدیر عامل: آقای 

کوچـه  ـ   خیابان کـاج ـ   طاهرخانیخیابان سعادت آباد ـ پایین تر از میدان کتاب ـ   
 66444338فاکس: و  تلفن      66444676تلفن:  8ـ واحد 2 ـ شماره سرو

Email:  hamgrooh@gmail.com 

Web:   
 همگون 

 نژاد ینبو یمصطف یآقا مدیر عامل:
 486 شماره ـ  بست بهمن بنـ  یخ صدوق شمالیابان شیخـ  اصفهان
  32236373 فاکس: 32236374ـ  4 تلفن:

Email:  hamgoon_org@yahoo.com 

Web:  www.hamgoon.ir 

 هندسه پارس 
 آقای مهرداد شکوه عبدی مدیر عامل:

 4 شمارهـ  هفدهمخیابان نبش ـ  کردستان)جنوب(بزرگراه 
 88337432فاکس:  88337433 تلفن:

Email:  info@parsgc.com 

Web:  www.parsgc.com 

 هنرسرای معماری یزد 
 محسن اولیاءآقای  مدیر عامل:

 3 شمارهـ  بست اول بنـ  کوچه گلـ  خیابان فرخیـ  یزد
 32668773 فاکس: 32668774 تلفن:

Email:  home_yazd@yahoo.com 

Web:  www.architecthome.ir 

 یهنرمعمار 
 یآباد یژن علیب یآقا مدیر عامل:

 2 مارهشـ  خیابان بسطامیـ  و پل سیدخندانبین خیابان قندی ـ  شریعتیخیابان 
 88366737 فاکس:  88366788ـ  3 تلفن: 37 واحدـ 

Email:  honar_memari@yahoo.com 

Web:   

 سازهدرویه 
 زادهایوب مصطفی یآقا مدیر عامل:

  طبقه سومـ  64 هشمارـ  خیابان یکمـ  خیابان عشقیارـ  خرمشهرن ابایخ
 88732623فاکس: تلفن و  88736773 تلفن:

Email:  info@hydrosazeh.com 

Web:  www.hydrosazeh.com 

 هیرگان انرژی 
 فرزاد قاسمیآقای  مدیر عامل:

 43 شمارهـ  کوچه یاسـ  خیابان شیراز جنوبیـ  همتبزرگراه 

  88726774 فاکس: 88726777 تلفن:
Email:  info@hirganenergy.com 
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Web:  www.hirganenergy.com 

 منیه 
 زاده داداشنیحسن حس یآقا مدیر عامل:

 63 شمارهعین آبادی ـ ـ  خیابان مژگانـ  دیباجی جنوبیـ  کالهدوزابان یخ
 66343672فاکس:  66777724ـ 66777364 ـ 66783463 تلفن:

Email:  heeman.ce@gmail.com 
Web:  www.heemanconsult.ir 

 ادگار طرحی 
 نژادعیسی غفاری یآقا مدیر عامل:

ـ  نیا جنوبی خیابان جعفریـ  خیابان صالحیـ  بزرگراه جناحـ  میدان آزادی
 22437443 و 44787672ـ  8 :و فاکس تلفن 4 واحدـ  3شماره 

Email:  public@yadegartarh.com 

Web:  www.yadegartarh.com 
 یاراب شهر 

 محمدرضا امراللهی خرانقآقای  مدیر عامل:

 ششم کوی)3 کوچه پشت درمانگاه شمارهـ  خیابان مسکن و شهرسازیـ  یزد
  32637643 فاکس:   32634334ـ  6 تلفن: 63 شمارهـ  (الدن

Email:  yarabshahr@yahoo.com 

Web: 
 یکم 

 حسن شنطیامدیر عامل: آقای 
 433شماره ـ شمالی  خیابان مظفرخیابان دمشق ـ ـ  ولیعصرمیدان 
  88373843فاکس:  86442222تلفن: 

Email:  head_quarter@yekom.com 

Web:  www.yekom.com 

 سازه خرم یلدا 
 محمدعلی عادلیمدیر عامل: آقای 

 مشاور یلدا مهندسین ساختمانـ  میدان آرش کمانگیرـ  گلدشت شرقیـ  آبادخرم
 33462777فاکس:  33462727ـ  4تلفن: 

Email:  info@yaldasazeh.com 

Web:  www.yaldasazeh.com 

 ی
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 بازرسی فنی

 44644237ـ  44663773 بازبین پژوهش .1

 36334444ـ  2( 734)اصفهان  بازرسی فنی ناظران .٢

 34447647( 724)اهواز آوران بازرسی مهندسی انطباق .3

 88736633ـ  4 باستیان سازه .۴

 36634744ـ  36634737(  734)اصفهان  ناظران یکتا .5

  

 بندرسازی

 88363477ـ  47 اوج پژوهش صنعت .1

 88336624ـ  88763767 ایمن طرح .٢

 66323376ـ  66773744 بهین طرح آپادانا .3

 88743727ـ  88743747 پویا طرح پارس .۴

 88747776 تهران بركلی .5

 66367477ـ  4و  66624774ـ6 خاک بافت .6

 66346444ـ  47 دریابندر .7

  66887773ـ  2 دریاسازه .8

 86473777 ایرانپردازی سازه .9

  88768737 –36 سکو .11

 88864377ـ  88373673 اندیشانطرح .11

 88334747 ـ 44 طرح نواندیشان .1٢

 22482733ـ  22476443 فارور .13

 88326637 فرا دریا عرشه .1۴

 88773348 ـ  37 مشارا .15

 88332262ـ  7 مهندسین تدوین توسعه پایدار .16

 88337433 هندسه پارس .17

  

 بهینه سازی مصرف انرژی

     88233437 انرژی نواندیش .1

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .٢

 62772488ـ  62772447 پارساز .3

 88748233ـ  88736438 زركشت پایدار .۴

 37728386( 734)اصفهان  سامان انرژی اصفهان .5

 88733824ـ  6 سی سخت .6

 88343344ـ  88343344 و توسعه انرژی پایدار مهندسی .7

  

 تأسیسات ساختمان

 33788646ـ  36(  764)زنجان  آباد اندیش زنگان .1

 33422464ـ  33422434(   764)زنجان  آباد گستر غرب .٢

 88273276ـ  3 آتك .3

 88776283و   88776434 آرشن .۴

 88763484 آگوش .5

 43236777 نواندیشابنیه  .6

 88437334ـ6 ادواره .7

 88738232ـ  88733437 اندیشه توان تهویه .8

 88336748 انرژی .9

 88763774ـ  88773738 ایستا بن .11

 62644864 بنیان .11

  88747663 پارس رازان .1٢

 88742478ـ  88742437 پارس محیط .13

 62444242 پژوهش و معماری و ساخت شار .1۴

 88733733  و 88734827ـ  8 تکنولوژی و طراحی ایران .15

 88723863ـ  88724384 توان تك .16

 88737332ـ  88748432 فنرای .17

 88746444ـ  88746428ـ  88736734 زاویر .18

 66787237ـ  66333347ـ  66333367 ژرف اندیشان .19

 88733364 سازه .٢1

 88733824ـ6 سختسی .٢1

 88773346 ـ 3 رعدانصنعتی  .٢٢

 66234727ـ  26 نوهاصنعتی  .٢3

 88864377ـ  88373673 طرح اندیشان .٢۴

 88386337ـ  6 طرح صنعت .٢5

 88747443ـ  88747373 و اثرطرح  .٢6

 88334872ـ  88334833ـ  88334837 طرح و اندیشه .٢7

 88324434و   88332773ـ  4 طرح و نظارت .٢8

 88737333ـ  88737623 ۴گروه  .٢9

 88272432ـ  88743443 گسترش آماد .31

 66778333ـ  66747373 ماه آب الکترونیك .31

 88373437ـ 8و   88844834ـ 2 مونیت .3٢

 88437373ـ  88784677 نوی .33

 88826323ـ  88377343 نیك نیرو .3۴

  

 تأسیسات شهری

 22347883 و 22433376ـ3 آبخوان .1

 44674377 آبدان فراز .٢

 88727444ـ  3 آبران .3

 38383777(783)کرمانشاه آبراه اندیشان زاگرس .۴

 66373377ـ  47 آبراه گستر تدبیر .5

 66323444ـ  66722444 آبرفت .6

 88644384 آبساران .7

 38673474( 774)شیراز  آبسار فارس .8

 88747273ـ  88747364ـ  88747873 آب سو .9

 88362373ـ  2 آبفن .11

 33378443(   744)تبریز آشناب .11

 88336748 انرژی .1٢

 33386326ـ  33388634(   724)اهواز انهار جنوب .13

 66233747ـ  33 ایراناب .1۴

 88333443و  88343373ـ  4 بازآب .15

 88367888ـ  3 بررسی منابع آب .16

 66737484ـ  677 بندآب .17

 22336733ـ  22337226 پارس آب تدبیر .18

 32673347( 734)اصفهان  پارس آرین آب .19

 32234364(  734)اصفهان  پارس جویاب .٢1

 36684428( 774)شیراز  پارس فرازبند .٢1

    88874473ـ  3 پارس كنسولت .٢٢

 38377444ـ  43(  783)کرمانشاه پارس هاناب .٢3

 33343272(  762)کرج  پاک آب .٢۴

 32378677 (   734)اصفهان  پدیدآب سپاهان .٢5

 88233334ـ  88233238ـ  88233436 پژوهاب .٢6

 37248232ـ  7(  734)مشهد پژوهاب شرق .٢7

 88383372ـ  88373646 تهران بوستن .٢8

 88333674ـ  6 تهران سحاب .٢9

 32274434(   734)اصفهان  جامع كار اسپادانا .31

 32344634(   734)اصفهان  جامع كار سپاهان .31

     88734733ـ  88774333 جویاب نو .3٢

 88283337 راماب .33

 66723643ـ  66787334 رستاب .3۴

 44423232ـ44434824 ره آب كاوان .35

 22364734ـ  3 و 34447777 زیستاب .36

 82744367ـ  88374363 سختاب .37

 33236233 (   743)رشت  سفیدرود گیالن .38

 88623348ـ  88687384 طرحسیستم نوین  .39

 33336333 (743)رشت  شهر آب خزر .۴1

 36743437ـ 4(  734)اصفهان  طرح افرا صفاهان .۴1

 88333472ـ  88737263 طرح و اجرای كاسون .۴٢

 88478727ـ  88746272 طرح و اندیشه یکان .۴3

 88844374ـ  3 طرح و سازه كاسپین .۴۴

 88742282ـ  88742226 عمران محیط زیست .۴5

 33342744(   744)تبریز فراز آب .۴6

 88774748 فرپاک .۴7

 88883763 گاماسیاب .۴8

 88376637 مدیسه سامان .۴9

 66234637ـ 6 مشارآب .51

 44733837ـ  44732223 موج آب .51

مهندسین آب فرمان  .5٢

 شمال
 88332823ـ  3

 88732623ـ  88736773 هیدرو سازه .53

 32634334ـ  6(    733)یزد  یاراب شهر .5۴

  

 ترافیك و حمل و نقل

 88246427 آمود راه .1

 88327843و  88287427 ـ 4 آیریانا طرح و برنامه .٢

 88384673ـ  4 یافق گستر سازندگ .3

 88287364ـ  88237468 اندیشکار .۴

 66673833ـ  66674767 بنیاد ترافیك ایران .5

 88372324و  88344647ـ  8 تهران كیبهران تراف .6

 66234237 پارس مسیر گستر .7

 77434378 راهبرد تردد فردا .8

 88633262ـ  7 شهریادراه سازه  .9

 در گروههای تخصصی  مشاور ایراناسامی اعضای جامعه مهندسان 



 

 

 

 88684364ـ  2 طالیی البرزراههای  .11

 88444737 ـ 88444887 رمپ .11

 66382342ـ  66382334 ره پویان .1٢

 22467762 رهروان عمران .13

 44422832ـ  44427643 رهیافت اندیشه فردا .1۴

 66747334 شبدر .15

 88744322 طرح هفتم .16

 33273783(  744)ساری  عمران طرح البرز .17

 88764437ـ  88746834 گذر راه .18

  

 انتقال نفت و گازخطوط 

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .1

 88772473 انرشیمی .٢

 88363477ـ  47 اوج پژوهش صنعت .3

 66372737 بارمان فناوران پارس .۴

 88773433ـ  88276483 طرحبامدژ  .5

  88724427 پارس .6

 88773687 پارسیکان ایران .7

 88367337ـ  88847867 پترو فرآیند آریا .8

 88733776ـ  88736347ـ  88733836 انرژیپترو فرآیند  .9

 68447377 پرآور .11

   88246473 ـ  3 تدبیر و فن آسیا .11

 88874774ـ  7 چگالش .1٢

 62464447خط(  2) دریاپاال .13

 66344637  انرژیدریاپاال .1۴

 88733364 سازه .15

 88384677 شانول فرآیند .16

 88846627ـ 88833462 صنعت و مدیریت ایران .17

 88864377ـ  88373673 طرح اندیشان .18

 88748344 طرح و پاالیش .19

 44474736 طرح و تبدیل .٢1

 88243327 طرح و مدیریت اجرا .٢1

 33478746ـ  3(  744)ارومیه  طرح و مدیریت انرژی پویا .٢٢

 88624748 فرآیند سازان انرژی .٢3

 88766462ـ  88763474 كاهنربا .٢۴

 88747377 گسترش ساخت سازه .٢5

 66334437ـ  66732437ـ  66722724 ماد كیمیا فرایند .٢6

 88332262ـ  7 مهندسین تدوین توسعه پایدار .٢7

 88343344ـ  88343344 مهندسی و توسعه انرژی پایدار .٢8

 88344362ـ 37 نارگان .٢9

 66634267 ناموران .31

 88334273ـ  8 هامون گستر صنعت .31

 88726777)ده خط(  هیرگان انرژی .3٢

  

 راه و راه آهن

 38284334ـ  38224644 (  734)مشهد  آبادگران شرق .1

 33433367(   787)سنندج  اه گستر غربآبر .٢

 88476323ـ  88332473 آرسس پل پارس .3

 88473764-88473783 آرسیس پارسیان سازه .۴

 88346433 آرسیکا .5

 33223273ـ  4(   787)سنندج  آرمان راه غرب .6

 88676273ـ  88676244 آوكان .7

 88436333 آوند برزین .8

 42743842ـ  42743724 اتحاد راه .9

 66872773 اتفاق طرح و تدبیر .11

 88372477ـ  88372444 اردام .11

 38447348 ـ 3   (734)مشهد اساس راه .1٢

 88877683ـ  88877687 الزام .13

 33324363(   787)سنندج  اندازیار طرح پارسوا .1۴

 88287364ـ  88237468 اندیشکار .15

 88773673ـ  88766437 ایران استن .16

 88334733ـ  3 ایران ساحل .17

 33334244ـ  33333474(  724)اهواز  ایمن پنام راه .18

 66834227ـ  3 ایمن تقاطع .19

 88777734 ایمن راه .٢1

 88336624ـ  88763767 ایمن طرح .٢1

 66748374ـ  2 برآیند .٢٢

 33224334ـ  6(  787)سنندج  بهاب نو اندیش .٢3

  88724427 پارس .٢۴

 32334277ـ  32643437(  774)شیراز  پارس چگالش .٢5

 88838687ـ  88367263ـ  88864884 پاسیلو .٢6

 22374373ـ  4 پایداری سازه و راه .٢7

 33834 پل رود .٢8

 38383447ـ  6(  783)کرمانشاه  پیشگام راه زاگرس .٢9

 33347232ـ  33346774(    744)ساری  تدبیر راه .31

 88687377ـ  3 تدبیرگران راه و راه آهن .31

 88373232 تردد راه .3٢

 88747776 تهران بركلی .33

  88346338ـ  3 داها طرح .3۴

 88286443و  88383673ـ  4 راه آهن راه .35

 88346743و  88346747ـ  48 راهبرد سنا .36

 88787337 ور ایرانراه .37

 88324372)ده خط( راه یاب ملل .38

 88444737 ـ 88444887 رمپ .39

 33684383ـ  33663843(  787)سنندج  روجیار .۴1

 88747474 رره آو .۴1

 88784483ـ  88783367 رهاب .۴٢

 33343777ـ  33378744(    724)اهواز  رهاد اكسین .۴3

88726233و  88373338ـ  3 رهساز طرح .۴۴  

 33224343(   787)سنندج  ره گستر كردستان .۴5

 36623433 ( 747)گرگان  یاب میالدره .۴6

 66677334ـ  66677736 ریل بندر .۴7

 88872364ـ  3 ساتروپات پل .۴8

 88777473خط(   7) سانو .۴9

 33228677ـ  33223272( 787)سنندج  طرحسپیتا  .51

 88767373ـ  88746383 سگال .51

 66736434ـ   66736463 سهند ترانشه .5٢

 88368347ـ  4 (شمع)های مقاوم عمران  شالوده .53

 88288743ـ  88283377 صنعت دار مبین .5۴

 88326773ـ  88333446 طاق و پایه .55

 32227334(   734)اصفهان  آفرینان پارسطرح  .56

 88864884 آفرینان پاسیلوطرح  .57

 36434433(  734)کرمان  طرح گارنو .58

 88744322 طرح هفتم .59

 33636887(   787)سنندج  عیوق راه ور .61

 88774423 فرادید .61

 88237638ـ  88333784 فرا رهساز فن .6٢

 32334378ـ  32336343(  774)شیراز  فراشار آسیا .63

 88777767 فربر .6۴

 88347766ـ  4 فرپل .65

 88373334ـ  6و  88877873 فرود راه .66

 66234734ـ  3 كاوش راه .67

 88337634ـ  6 كرانه به كرانه پارس .68

 88764437ـ  88746834 گذر راه .69

  38737732ـ  38787347(  734)مشهد  گذرگاههای شرق .71

 66732827 گسترش شرق راه .71

 33646324ـ  3(  724)اهواز  محاسبان علم و تجربه .7٢

 88773348ـ  37  مشارا .73

 88334387 نواندیشان راه ئ آبادانی آروین .7۴

 88336744ـ  43و  88336744ـ  43 وینه سار .75

 88723734 هراز راه .76

 44226777 هگزا .77

 38322644(  783)کرمانشاه  همسو اندیشان راه محیط .78

  

 ژئوتکنیك و مقاومت مصالح

  بیستونومکانیك خاکفنیآزمایشگاه .1

 34668747ـ  44(   783)کرمانشاه  

 44487832ـ  44784277 آزمون خاک پی .٢

 62446363ـ  62443736  آونگ سازه .3

 88773673ـ  88766437 ایران استن .۴

 88722423ـ  3 ایران خاک .5

 22362734ـ  22362743 باران خاک و پی .6

 33643246ـ  43(   724)اهواز بانیان پی .7

سازان خاک آب بهینه .8

 سازه
 33378434( 744)ارومیه 

 44662344 آزماپارس پی  .9

 88734727ـ  88743443 پایادژ .11

 66332663 پژوهش عمران راهوار .11

 44777747 پی جو ایران .1٢

 32634687(   774)شیراز  پیروز پی آزما .13

 88723346ـ  88723273 پی سنگ .1۴

 77278373ـ  77278363 پی كاو .15

 77277333ـ   77376447 پی یاب .16

 33444624ـ  3( 764)زنجان  تك آزمای زنجان .17



 

 

 33344474(    744)تبریز  تل تاو تبریز .18

 88333768ـ  88334244و 88373474ـ  3 تماوان .19

 66343786و  66373737ـ  3 خاک پی آزما .٢1

 88364673و  88848383ـ  4 خاكواران .٢1

 66377767ـ  66377437 خاک و بتن ایران .٢٢

 77843384 خاک و بنای شهر .٢3

 66648777ـ  66648477 خدمات مهندسی مکانیك خاک .٢۴

  88346338ـ  3 داها طرح .٢5

 44663873ـ  2 دریا خا ک پی .٢6

      88844874ـ  2 زمیران .٢7

 22434274ـ  22327882 زمین آزما .٢8

 66773333ـ  44677674ـ  44643437 زمین ساخت آزما .٢9

 32644324(   734)اصفهان  فن آورانزمین  .31

 34873 زمین كاوان جنوب .31

 88383472ـ  88384336 ژئوتکنیك تهران .3٢

 33767247(   743)رشت  ژئوسازه گیالن .33

 77286648ـ  43 ژئوكاو اندیش .3۴

 88777473خط(   7) سانو .35

 88768737ـ  36 سکو .36

 36427284ـ  3(   747)گرگان  شالوده خاک گلستان .37

      88368347ـ  4 (شمع)های مقاوم عمران شالوده .38

 88334747 ـ 44 طرح نو اندیشان .39

 33342744(   744)تبریز فراز آب .۴1

 36462344ـ  6(   774)شیراز  كنکاوان معدن شیراز .۴1

 88773888 كوبان كاو .۴٢

 77747633ـ  77874723ـ  77772368 گرانطین .۴3

 44637347ـ  44646333 ماندپی .۴۴

 66743736ـ 3و  66747364ـ  2 ماندرو .۴5

 33646327(  734)کرمان ماهان زمین ساخت .۴6

 36376387(   774)شیراز  مکانیك خاک پارس .۴7

 32643676ـ  32643646 مهندسی خاک پی تهران .۴8

 44633334 مهندسی گمانه كاو .۴9

 36334383(  774)شیراز  نگین گمانه .51

  

 سازه

 33762733(  743)رشت  آباآژیانه آباد .1

 33763774(  743)رشت  آباد .٢

 33788646ـ 36( 764)زنجان  آباد اندیش زنگان .3

 33422434(  764)زنجان  آباد گستر غرب .۴

 37637447ـ  44(   734)مشهد  آبارطرح .5

 66323473 آتاوا .6

 88273276ـ  3 آتك .7

 66763473و  66763474ـ  4 آتی شهر .8

 77432348ـ  77434443 آرمه آرا .9

 32732484(  734)اصفهان  آرمه طرح اسپیدان .11

 36332364ـ  6(  744)بابل آروین بنا .11

 88763484 آگوش .1٢

 88436333 آوند برزین .13

 88887768ـ   3 آوند طرح .1۴

 62446363ـ  62443736  آونگ سازه .15

 88438733ـ  88438774ـ  88438437 آیگان .16

 88838344ـ  46 آیین تدبیر .17

  22434833و  22464726ـ 3 ابنیه طراحان البرز .18

 88736484ـ  88736743 ابنیه فنی .19

 43236777 نواندیشابنیه  .٢1

 33343748(   787)سنندج  ارش سازه غرب .٢1

 36744343(  762)کرج  ارگ آشیانه البرز .٢٢

 88737876ـ  3 اندیشگران سپهر آرا .٢3

 88478776ـ  88478772 اندیشه سازان صنعتی پارس .٢۴

 88873427ـ  6 ایران بن .٢5

 88763774ـ  88773738 ایستا بن .٢6

 66732328ـ  66774347 ایستا گویا .٢7

 88326444ـ  88372747 ایمن سازه فدک .٢8

 88773433ـ  88276483 طرحبامدژ  .٢9

 66463862ـ  66437874 باورد طرح .31

 66737484ـ  677 بندآب .31

 62644864 بنیان .3٢

 33334367(  744)ساری  بنیان طرح مازند .33

 66887734ـ  6 بهسازه اندیشان آریا .3۴

 33323478ـ  3(  764)زنجان  بهین طراح شمالغرب .35

 62672346ـ  62672343 بهینه ساز دژار .36

 88344447 ـ 8 پارامادان .37

 62674823ـ  62674827 پارس اسلوب .38

 88737384 پاالر دژ تهران .39

 66337264 پایاب طرح .۴1

 88734727ـ  88743443 پایادژ .۴1

 88478337ـ  4 پایا فن آوران سازه .۴٢

 44744374 پردیسان سازه طراحان .۴3

 88433774ـ  3 پروژه ساز .۴۴

 66374834ـ  4 پژوهش .۴5

 33834 پل رود .۴6

 88743727ـ 88743747 پویا طرح پارس .۴7

 88747374ـ  88663763 پی كده .۴8

 37664444( 783)کرمانشاه  تاق شیب شار گستر .۴9

 44744423و    44743688ـ  37 تدبیر ساحل پارس .51

 88246444ـ  47 تدبیر صنعت .51

 66736443ـ  66747874ـ  66747672 توان .5٢

توسعه ساختمان بهارستان  .53

 پایدار
66232434 

 62247762 توسعه و عمران .5۴

 88343837ـ  88342778 تهران شالوده .55

       88764732ـ  88764733 تهران محاسب .56

 88324638ـ  3 تینا فرآیند .57

 36634248ـ  3(  734)اصفهان  چهارسوق اصفهان .58

 88337434ـ  2 خدمات مدیریت ایرانیان .59

  88346338ـ   3 داها طرح .61

 44663873ـ  2 دریا خا ک پی .61

 88322848ـ  67 راهان سازه .6٢

 66334477ـ  8و  66444374ـ  2 راهسازه پل .63

  راه و ساختمان برآورد سازه مازند .6۴

 33637366ـ4(744)ساری 

        88736772 رونین .65

 66726743 زلزله محاسب .66

 88336433 ژرف سازه مشاور .67

 32226787(  744)تبریز ساختار سنج آذر .68

 88387724ـ  3 ساختار متین اندیش .69

 88733364 سازه .71

      66674623ـ  66676424 سازه اندیشان .71

 36663283( 734)اصفهان  پویا سازه اندیشان .7٢

 86473777 سازه پردازی ایران .73

سازه های بلند ایران ـ  .7۴

 سبا
 88782783ـ  88883333

 88727434ـ  4 سازه های بلند پایه جهان .75

 88336637ـ  88336634 سازیان .76

 88777473خط(   7) سانو .77

 88436273ـ  4 سبك آفرینان مهندسی نو .78

 88338884و  88338884ـ  6 سدره سازه پارس .79

 88737364ـ  88737383 سرزمین .81

 88438638ـ  88438633 سی تك .81

 88733824ـ  6 سی سخت .8٢

 88333874ـ  88333744 سیویار .83

 36242643ـ  3( 734)اصفهان  شاخص سازان نقش جهان .8۴

     88338678ـ  3 شارین سازه .85

 66363237ـ  6 شالوده سازان شبکه .86

 88243747ـ  63 شهران سازه .87

 36437637ـ  36426623 ( 734)کرمان  شهر راز پارت .88

 66778337و  66243343ـ  64 طازند .89

 88374332ـ  88326773ـ  88333446 طاق و پایه .91

 88864377ـ  88373673 طرح اندیشان .91

 88738837ـ   88738847 طرح بامداد .9٢

 88476623ـ  88737383 ابداعطرح و  .93

 88333472ـ  88737263 طرح و اجرای كاسون .9۴

طرح و پژوهش آرین  .95

 فارس
 32677723(   774)شیراز 

 66343433ـ  66343443 طرح و تعاون .96

  32683737(  733)یزد  طرح و ساخت شمس العماره .97

 88742282ـ  88742226 عمران محیط زیست .98

 66887287 عمران و ابنیه پرهون .99

فرا تحقیق  .111

 سپاهان
 33336434ـ4( 734)اصفهان

 88384828ـ  76 فربد مشاور .111

 32333734ـ  6(  774)شیراز  فربوم شهر پارس .11٢

  88347766ـ  4 فرپل .113

 32372442(   774)شیراز  فرداد طرح پارس .11۴



 

 

 

 33267434ـ  6(   787)سنندج  فن و تدبیر تاو .115

 88874774 كاوش معماری .116

 88327767و37 گروه معماران ایران .117

 88644462ـ  88622437 گونه شناسی بنا .118

 62337343ـ  62337633 یمانل .119

 33373473(  744)ساری  مشاورین ایده فرم بنا .111

 88283748ـ  3و  88237277ـ  6 مهرآرازان شهر .111

 38637784(   733)یزد  مهرازبوم .11٢

 66223267ـ  62674347 مهندسان كارداش مشاور .113

 88377646 پارس مهندسی و مدیریت تخصیص .11۴

 88238333ـ  7 نقش محیط .115

 88377743 نو اندیش ساختمان .116

 88437373ـ  88784677 نوی .117

 66636637 هامون .118

  

 سدسازی

 33647487(   734)مشهد  آب پوی .1

 22347883 و 22433376ـ3 آبخوان .٢

 44674377 آبدان فراز .3

 88644384 آبساران .۴

 88362373ـ  2 آبفن .5

 66782343ـ  66787434ـ  66787472 آبگیر .6

      88743743ـ  42و  88734733ـ4 آب نیرو .7

 33378443(   744)تبریز آشناب .8

 88367888ـ  3 بررسی منابع آب .9

 66737484ـ  677 بندآب .11

 66334723 بهان سد .11

سازان خاک آب بهینه .1٢

 سازه
 33378434( 744)ارومیه 

 22337644ـ  22336733ـ  22337226 پارس آب تدبیر .13

 88338224ـ  6 پارس رای آب .1۴

    88874473ـ  3 پارس كنسولت .15

 22337248و    22376327ـ 24 پراهوم .16

 88233334ـ  88233238ـ  88233436 پژوهاب .17

 66332663 پژوهش عمران راهوار .18

 88674834 پندام .19

 88236372ـ  83 پویاب .٢1

 88333768ـ  88334244و 88373474ـ  3 تماوان .٢1

 88233748ـ   88232687 توان آب .٢٢

 88333674ـ  6 تهران سحاب .٢3

     88734733ـ  88774333 جویاب نو .٢۴

 88283337 راماب .٢5

 66723643ـ  66787334 رستاب .٢6

 22364734ـ  3 و 34447777 زیستاب .٢7

 44467843خط(    42) ستیران .٢8

  88768737ـ 36 سکو .٢9

 33342744(   744)تبریز فراز آب .31

 37332333   (734)مشهد  كاوش پی مشهد .31

 66837332ـ  7 كرخه پایاب .3٢

 88764337ـ  6 مهندسی منابع آب و خاک .33

  

 شهرسازی

 66637437ـ  62233743 آباد شهر تدبیر .1

 44334723 سرزمین فضاآبادگران  .٢

 66273437ـ  34 آبادی .3

 88383464ـ  6 آبان .۴

 88273276ـ  3 آتك .5

 66237647ـ  4 آراستان .6

 44864748 آرمانشهر .7

 33473433(  762)کرج  سرزمین دیرین آمایش .8

 66773786ـ  66776437 آمایش محیط .9

       88343447ـ  3 آمود .11

 88233332ـ  7 آورث .11

  66836336ـ   66632778 آویژه مهر .1٢

 66733464ـ  8 اثر .13

 66266438 اخیر .1۴

 88373448ـ  43 امکو ایران .15

 66728633 ایران آمایش .16

 37263724(   734)مشهد توسیرانشهرا .17

 33623344ـ  33623344(  744)تبریز  باغ شهربنا .18

 88723734 ـ 7 باوند .19

 88234644ـ  88333363 برنامه ریزی و  طرح .٢1

 66243644ـ  3 بعد تکنیك .٢1

 44747646 بوم نگار پارس .٢٢

 66373842ـ47 پارت .٢3

 44647483و  44673348ـ  3 پارسوماش پایدار .٢۴

 66847383ـ  66847387 پارهاس و همکاران .٢5

 66323733ـ  2 پاسارگاد .٢6

 88346744ـ   88343743 پایست .٢7

 88334432ـ  3 پرداراز .٢8

 88723443ـ  88722323 پردیس ایران .٢9

 33644867(  787)سنندج  پرویس شهر غرب .31

 88783774و   88788833ـ  47 پژوهش و عمران .31

 88224477ـ  8 پل میر .3٢

 66737373ـ  3 پویا نقش شهر و بنا .33

 88747374ـ  88663763 پی كده .3۴

  88444226 -3 تخت پوالد .35

 38334384( 783)کرمانشاه  تدبیر شهر دانش .36

 36343738ـ  3(   774)شیراز  جاودان شهر پارس .37

 66622336 راه وند آبادی .38

 88737332ـ  88748432 رای فن .39

 66843484ـ  66837237 زادبوم .۴1

 66722333ـ4 زیستا .۴1

 38434386ـ  38463473(   734)مشهد  زیست كاوش .۴٢

 34347737ـ  32687738(  734)اصفهان  سارویه .۴3

 33633727(  743)اردبیل  سبز سامانه سبالن .۴۴

 66743437ـ   34 سپهر نقش پردازان .۴5

 88364673 سراوند .۴6

 88737367ـ  88736383 شاران .۴7

 88727444ـ  88724734ـ  88728333 شارستان .۴8

 66733474ـ  66734333 شارمند .۴9

 33866477ـ  33833373(   744)ارومیه فردا سازانشهر  .51

 88364673ـ  4 شهر و برنامه .51

 37827744ـ  3(  734)اصفهان  شهر و خانه .5٢

 88732634ـ  88733266 شهر و عمران .53

 32636847(   734)اصفهان  طاقستان زنده رود .5۴

 طرح اندیشان .55

 شهر)طاش(
 88778378ـ  88884646

 88727887ـ  88727737 طرح و آمایش .56

 66362777ـ  4 طرح و برنامه پارس .57

 44484667ـ  66 طرح و راهبرد پویا .58

 66733777ـ  3 طرح و كاوش .59

 22324844ـ  22324843 طرح و منظر تهران .61

 88723487ـ  88728444 طرح و معماری .61

 88862243ـ  88844346 عرصه .6٢

  88824436ـ  27 فرنهاد .63

 32623788(  733)یزد  كریاس بنا .6۴

 88634344ـ  88673832 دژكهن  .65

 88436424ـ  3 گروه ایجاد .66

 88737333ـ  88737623 ۴گروه  .67

 88348373ـ  2 گروه مشاوران راهبرد فردا .68

 66332333 ـ  66334332 گزینه .69

 88273323ـ  7 گسترش فن آوران ساخت .71

 88737623)ده خط(  گنو .71

 88277867ـ4 مآب .7٢

 88733436  و  88764333ـ4 ماندان .73

 66346233 محیط معماری و .7۴

 88734342ـ  88343378 موژدا و همکاران .75

 88763778 مهرازان .76

 88732274ـ  88736737 نقش پیراوش .77

 88738867 نقش جهان ـ پارس .78

 37733337(   734)اصفهان  نقش رازبوم .79

 82783364 نقش ماندگار .81

 88238333ـ  7 نقش محیط .81

 22434736 واسپور .8٢

 44783436ـ  44764363 اهفت شهر آری .83

 66447783ـ  66444373 هفت شهر ری .8۴

 88873763ـ  88873744 همکار پارس بوم .85

 66777724ـ 66777364ـ  66783463 هیمن .86

  

 صنایع

 44438737ـ  8 آرون جوش صنعت .1

 66244777 آریا پیشرو قرن .٢

 88723343ـ  88737734 آسه صنعت .3



 

 

 88372278ـ  47 آماتیس رابین .۴

 88837766ـ  88837732 انرژی و صنعت .5

 88772473 انرشیمی .6

 88363477ـ  47 اوج پژوهش صنعت .7

 88734734 ایتسن .8

 66434337 ایتوک ایران .9

 88774446ـ4 ایجاد صنایع ایران .11

     88863347ـ  88867346 ایستا .11

 88344637ـ  3 برسو .1٢

 88737343 بنیاد صنعت .13

  88863346و   88846233ـ  4 بنیاد صنعتی ایران .1۴

 66322774 بینا .15

 66823743ـ  66828426 پارت مکانیك فروزان .16

 88773687 پارسیکان ایران .17

 68447377 پرآور .18

 88237736ـ  88778384ـ  88767634 دپوال .19

 88462387ـ  88474682 پویا پرتو طرح .٢1

 88337334)ده خط(  تارا طرح .٢1

 88733733  و 88734827ـ  8 تکنولوژی و طراحی ایران .٢٢

 88743344 ـ 6 تهران رایمند .٢3

 66233348ـ  67 خدمات مهندسی پارس سیمان صنعت .٢۴

 66344637  انرژیدریاپاال .٢5

 88746444ـ  88746428ـ  88736734 زاویر .٢6

 88733364 سازه .٢7

 37728386(   734)اصفهان  سامان انرژی اصفهان .٢8

 88233423ـ  3 سامان پژوهان نام آور .٢9

 88623348ـ   88687384 طرحسیستم نوین  .31

 88733824ـ  6 سی سخت .31

 66747323ـ  66743734 صدر صنعت .3٢

 88747764ـ  88733733 صنایع .33

 88773346ـ  3 رعدانصنعتی  .3۴

 66234727ـ  26 نوهاصنعتی  .35

 66724434ـ  38 طراحی صنعتی ایران .36

 88864377ـ  88373673 طرح اندیشان .37

 88386337ـ  6 طرح صنعت .38

 44474736 طرح و تبدیل .39

 88324434و   88332773ـ  4 طرح و نظارت .۴1

  88636447ـ 88646472 سازان انرژیفرآیند  .۴1

  88247434ـ  2 فرآیند نو آوری مواد .۴٢

 88774748 فرپاک .۴3

 66344363ـ  66633427 اكوشقند .۴۴

 88766462ـ  88763474 كاهنربا .۴5

 88747377 گسترش ساخت سازه .۴6

 66334437ـ  66732437ـ  66722724 ماد كیمیا فرآیند .۴7

و مهندسی  مدیریت .۴8

 آگاهان
 88384833ـ  88333374

 88336377ـ  8 شیپرمان پو تیریو خدمات مد یمهندس .۴9

 88344362ـ  37 نارگان .51

 66634267 ناموران .51

 88344433 نگر اندیش نوین .5٢

 88682764 رنماد مبتک .53

  

 طراحی داخلی

 88644462ـ  88622437 اگونه شناسی بن .1

 66777724ـ 66777364ـ  66783463 هیمن .٢

  

 فرودگاه

 88273276ـ  3 آتك .1

 88777734 ایمن راه .٢

 44878477ـ  44863747 تکوین شهر .3

 88444737 ـ 88444887 رمپ .۴

  88768737ـ  36 سکو .5

 88347766ـ  4 لفرپ .6

 88373334ـ  6و   88877873 فرود راه .7

 66443867ـ  64 فضا معمار .8

 88764437ـ  88746834 گذر راه .9

 88327767و37 ایران گروه معماران .11

 66624373ـ2 مدیریت عمران فراگیر .11

  

 كشاورزی و دامپروری

 33844627(  744)تبریز آب اندیشان آذر .1

 36377647(   762)کرج  آب خاک تهران .٢

 33343373ـ  33344837(  744)ساری  آب و خاک دلتا .3

 33372373 (  743)رشت  آتیه سازان محیط .۴

 88234346ـ  88234334 آسارا آب .5

 44627773 ایده پردازان توسعه .6

 36238342(   734)اصفهان  پارساب سپاهان اندیش .7

 88627434و  88644326ـ  3 پایداری طبیعت و منابع .8

      22466287 پنگان آوران .9

پیشاهنگ توسعه  .11

 كرمانشاه
 38633447( 783)کرمانشاه

 88773734ـ  88736383 تا ک سبز .11

 33334364ـ  3(  744)ساری  توسعه البرز مركزی)تژ( .1٢

 88674643ـ 88687887 (تام)توسعه و احیای منابع .13

 88864744ـ  88863474 جامع ایران .1۴

 88773883ـ  88747364 رویان .15

 88748233ـ 88736438 زركشت پایدار .16

 88343624ـ6 زومار .17

 33343433(  724)اهواز  ساز آب پردازان .18

 44632268 سامان آب سرزمین .19

 22464837ـ  22463243 آرینسامان سبز  .٢1

 88733863ـ   88733844 شرق آیند .٢1

 22434463ـ  22434443 شیل آمایش .٢٢

طبیعت سبز  .٢3

 گیالنه
 33443847ـ  33444677( 743)رشت 

 33243633ـ  3(  743)رشت  طراحان البرز سبز .٢۴

 88682838ـ  47 آب ریز طرح .٢5

 33324363(   787)سنندج  مهاب گستر زاگرس .٢6

 88334343 توسعه پایدارآسیا)نتپا(نواندیشان  .٢7

 66277444ـ   2 وزنا .٢8

 88237343ـ  2 ویسان .٢9

 88237433 هامون یك .31

  

 مخابرات

    88288283 ـ  3 پرشیا ارتباط .1

 88278847ـ  47 سدید ارتباط گستر .٢

 82786338ـ  82784434 شاهین ارتباط تهران .3

 22342234ـ  3 طرح ارتباطات .۴

  

 مطالعات اقتصادی و اجتماعیمدیریت و سیستم و 

 88287364ـ  88237468 اندیشکار .1

 66434337 ایتوک ایران .٢

 88863346و   88846233ـ  4 بنیاد صنعتی ایران .3

 33443683(    743)رشت  دور نگاه سرزمین .۴

  88467772خط(   8) سنجش امکان طرح .5

 88733863ـ  88733844 شرق آیند .6

 88864377ـ  88373673 طرح اندیشان .7

 22373373و  22342737ـ  8 كاین سامانه .8

 88237433 هامون یك .9

 66447783ـ  66444373 هفت شهر ری .11

 88873738ـ  88884773 همپای تولید .11

  

 معادن و زمین شناسی

 66434337 ایتوک ایران .1

 88234347ـ  8 پارس اولنگ .٢

 44662344 پارس پی آزما .3

 66774447ـ  66337233 پارسکاو .۴

 88723346ـ  88723273 سنگپی  .5

 77277333ـ   77376447 پی یاب .6

 22444373 تهران پادیر .7

 44737738ـ  44737766 خاک خوب .8

 44748437ـ  26 زرناب اكتشاف .9

 88444334ـ  88447734 زمین فیزیك .11

 43628383(    744)آمل  زمین كاوش مازندران .11

  88768737ـ  36 سکو .1٢

 77247464 كان آذین .13

 88764463ـ  88768347 كان ایران .1۴

 88787383 كانی كاران .15

 72637346 كانی كاوان شرق .16

 88883338ـ  3 كاوش كانسار .17

 44872777 كاوشگران .18

 88347434ـ  88347338 كوشا معدن .19

 88473473-4 معدنکاو .٢1

 66743343ـ  66743748مهندسی كاویان معدن  .٢1



 

 

 

 آریا

 88736672 همپا بهینه .٢٢

  

 معماری

 33763774(  743)رشت  آباد .1

 33788646ـ  36(  764)زنجان  آباد اندیش زنگان .٢

 66637437ـ  62233743 آباد شهر تدبیر .3

 88364474ـ  3 آبادگران پویا اندیش .۴

 66247332و  66247336ـ  3 آبادگران عصر نو .5

 33422464ـ  33422434(  764)زنجان  آباد گستر غرب .6

 66273437ـ  34 آبادی .7

 37637447ـ  44(   734)مشهد آبارطرح .8

 88383464ـ  6 آبان .9

 66323473 آتاوا .11

 88273276ـ  3 آتك .11

 66733473و   66763474ـ  4 آتی شهر .1٢

 38787637(  734)مشهد آداک پویا طرح توس .13

 66237647ـ  4 آراستان .1۴

گروه پژوهش معماری اقلیمی )آران .15

 (ایران
  66277373ـ  2

 88733677ـ  88733333 آرپه .16

 66732737ـ   66747332 آرتابین .17

 88323887ـ  88323487 آرتك و همکاران .18

 88474784ـ  3 آرتیمان .19

 88776283و   88776434 آرشن .٢1

 88884333ـ  88226823 آركاندید .٢1

 44864748 آرمانشهر .٢٢

 88323384 آرین بنا .٢3

 88772246ـ  88762788 آزاد بوم .٢۴

 88373424ـ  88833333 آزمایش همکاران .٢5

 88737678و  88336373ـ  44 آژند شهر .٢6

  66278233ـ 4 آگور آژند .٢7

 33473433(  762)کرج  آمایش سرزمین دیرین .٢8

 66773786ـ  66776437 آمایش محیط .٢9

       88343447ـ  3 آمود .31

 36438373(   734)کرمان  آمودان كرمان .31

 88233332ـ  7 آورث .3٢

 62446363ـ  62443736  آونگ سازه .33

  66836336ـ   66632778 آویژه مهر .3۴

 88733384 آهون .35

 88438733ـ  88438774ـ  88438437 آیگان .36

 43236777 نواندیشابنیه  .37

 66733464ـ  8 اثر .38

 66266438 اخیر .39

 88736747ـ  88736277 ارتاز .۴1

 88372477ـ  88372444 اردام .۴1

 88734776 اركان طرح .۴٢

 66622672 اركان نقش معماری .۴3

 44224227ـ  24 ارگ بم كرمان .۴۴

 32234762ـ  7( 734)اصفهان اسپادانا سامان .۴5

 36342783ـ  36343662(   774)شیراز  البرز فارس .۴6

 88373448ـ  43 امکو ایران .۴7

اندیشه سازان توسعه  .۴8

 باختر
 36644734( 744)ارومیه

 36633237( 744)ارومیه ایده پادیر .۴9

 88733334 ایده و اجرا .51

 88743343ـ  47 ایران آرک .51

 66728633 آمایشایران  .5٢

 88873427ـ  6 ایران بن .53

 37263724(   734)مشهد توسایرانشهر .5۴

 66636463 اینکوتکنیك .55

 66667342ـ  66667227 بادبند .56

 33623344ـ  33623344(   744)تبریز  باغ شهربنا .57

 32244383ـ  2 (  734)اصفهان باغ شهر پردیسان .58

 88838333ـ  4 بافت بهستان .59

 88738323 بافت شهر .61

 22448823ـ  22443432 بامین .61

 88723734 ـ 7 باوند .6٢

برج سبز  .63

 شمال
 33463383و  33463382ـ  7( 743)رشت 

 88234644ـ  88333363 برنامه ریزی و  طرح .6۴

 33777836ـ  33777333 ( 743)رشت  بزرگ امید .65

 66243644ـ  3 بعد تکنیك .66

 887237443ـ  44و  88763886 بعد چهارم نوین .67

 33776343(   787)سنندج  بعد و فضا .68

 34434447و  34434434ـ  3( 724)اهواز  بنا برج .69

 88277468ـ  37 شهر بنا .71

 62644864 بنیان .71

 88884877ـ  88884386 بهسازان سرزمین پایا .7٢

 88233247ـ  44 بیکران فضا .73

 88387787ـ  6 بینش و فن .7۴

 66373842ـ47 پارت .75

 62772488ـ  62772447 پارساز .76

 88734442 پارس گستره .77

 44647483و  44673348ـ  3 پارسوماش پایدار .78

 66847383ـ   66847387 پارهاس و همکاران .79

 66323733ـ  2 پاسارگاد .81

 88737384 پاالر دژ تهران .81

 66337264 پایاب طرح .8٢

 66767638ـ  66733878 پایدار طرح سازه .83

 88346744ـ  88343743 پایست .8۴

 33368438(   744)ساری پتگین .85

 66726447ـ  66374673 صامتپدیده  .86

 88334432ـ  3 پرداراز .87

 88723443ـ  88722323 پردیس ایران .88

 88233368ـ  3 پرسین طرح و ساخت .89

 66374834ـ  4 پژوهش .91

 88334864ـ  88334287 ٢پژوهش و برنامه  .91

 88788833ـ  47 پژوهش و عمران .9٢

 62444242 پژوهش و معماری و ساخت شار .93

       88363448ـ  34 ایرانهای ساختمانی  پژوهش .9۴

 32633387ـ  4(   734)اصفهان  یرشپل .95

 88224477ـ  8 پل میر .96

 36337738ـ   36332433( 774)شیراز  پویا طرح شهر .97

 77433473ـ  77833877 پی برز .98

 88374432ـ 8 پیرراز .99

 88747374ـ  88663763 پی كده .111

 88347334ـ  88877734 پیمون .111

 66637233ـ  66637286 یوند بافتپ .11٢

         88736772 تازیك .113

 22747343ـ  22776688 تجیر .11۴

 88444226 -3 تخت پوالد .115

 88323323ـ   88324348 تدبیر بنا .116

 88246444ـ  47 تدبیر صنعت .117

 88373234ـ  88844224 تدبیر و عمران .118

 44878477ـ  44863747 تکوین شهر .119

 66736443ـ  66747672 توان .111

  پایدارتوسعه ساختمان بهارستان  .111

 66232373ـ  66232434  

 66447377ـ  3 توسعه كالبدی آسیا .11٢

 62247762 توسعه و عمران .113

 88343837ـ  88342778 تهران شالوده .11۴

 88324638ـ  3 تینا فرآیند .115

 88736466ـ  88737334 جامع تکنیك .116

 44744273 چاروک نقش .117

خط سوم معماری و  .118

 شهرسازی
 32678667( 734)اصفهان 

 62676326ـ  3 دارافزین .119

 66668723 داهه .1٢1

 88344742ـ  88343826 دید .1٢1

 33482637ـ  8(  744)ارومیه  دیدگاه ارومیه .1٢٢

 66774823 رادپی گستران امروز .1٢3

 66766437ـ  66747346 راد نگار نقش .1٢۴

 62834733ـ  62834737 راز آهنگ .1٢5

 88346444ـ  46 رازیران .1٢6

 88347378ـ  88747478 رازیگران .1٢7

 32244384ـ  3 (   734)اصفهان  راسخ سپاهان .1٢8

 88673444و     88673333ـ  2 رایزنان .1٢9

 88737332ـ  88748432 رای فن .131

 88346673ـ  2 روژان و همکاران .131

 36464733ـ  4(  734)کرمان  روند فناوری محیط .13٢

 38844427(   734)مشهد  رهداد .133

 88338723ـ  88338633 رهرو .13۴

 66843484ـ  66837237 زادبوم .135



 

 

 66722333ـ4 زیستا .136

 38434386ـ  38463473(   734)مشهد  زیست كاوش .137

 88723778و  88734787ـ  8 ژیر .138

 33374382 ـ 33374386( 744)تبریز  ساباط طرح آرا .139
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 38337437(  783)کرمانشاه  سامان نیرو داالهو .11

 88864377ـ  88373673 طرح اندیشان .11

 83367777 فرا نیرو .1٢

  مهندسی مشاور نیروی آذربایجان)منا( .13

 34776827( 744تبریز 

 88344362ـ  37 نارگان .1۴

 66634267 ناموران .15

 88826323ـ  88377343 نیك نیرو .16

 88233347ـ  43 واال انرژی .17

 


