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 اي و توزيع نيروي برق مديران محترم عامل شركتهاي برق منطقه

 

 هاي كمپكت  ليست تكميلي تأمين كنندگان تائيد صالحيت شده انواع تابلوهاي برق و پست موضوع:

 

 باسالم
 هـاي شـماره   پيـرو موافقت معاون محترم امور برق و انرژي وزارت نيـرو در هامش نامه

مورد   در اين شركـت 5/12/1392مـورخ  5578/11و  18/10/1392مورخ  4652/11
 سايتكنـندگان كاالهاي تخصصـي صنعت برق از طريـق  اعالم ليست واجدان صالحيت تأمين
كنـنده انواع تابلوهاي برق  شركت واجد صالحيت تأمين 17شركت توانيـر، به پيوست ليست 

 225 براساس مصوبه جلسه اند و صالحيت آنها و پست كمپكت كه مورد ارزيابي قرار گرفته
  برداري كميته فنـي بازرگاني شركت توانيـر مورد تأييـد قرار گرفته، جهت اطالع و بهره

شركت  272 ارزيابي گردد. الزم به ذكـر است، نتايج  شركتهاي زيرمجموعه اعالم مي كليـه 
مـوارد  ايـت  رعدر اين زمينه ابالغ گرديده اسـت.   5/9/1397مورخ  4636/11طي نامه شماره 

 الزامي است: هاي كمپكت كنـندگان تابلوهاي برق و پست استفاده از فهرست تأميندر ذيل 
، استشركتها فقط در نوعي از تابلوهاي برق و پست كمپكـت كه صالحيت آنها تأييد شده  -1

 حق شركت در مناقصات را دارند.
ز برحسب تعـداد  با توجـه به اينكه هر شركت تأييد صالحيت شده داراي ظرفيت مجـا -2

تابلوهاي باشد، لـذا ظرفيت مجـاز برحسب تعداد  تابلوهاي برق در يك شيفت كاري مي
 فشار ضعيف ثابت هر شركت مالك دعوت از آنان خواهد بود.

و كنـنده تابلو براساس توليد تابلو فشار ضعيف ثابت اعالم گرديده است  ظرفيت هر تأمين -3
هاي ديگر كه تأييد صـالحيت   هريك از زمينه براساس فرمول زير ظرفيت آن شركت در

اي كه تأييد  تواند در هر زمينـه قابل محاسبـه خواهد بود. لـذا هر شركت مي است،شده 
صالحيت شده از ظرفيت خود متناسبـاً در مناقصـات استفاده نمايد. براساس فرمول 

تبديـل بوده و تابلو فشـار ضعيف ثابـت، قابل ها براسـاس  ظرفيت داده شده، تبديل
 اي كه از ظرفيت خود در مناقصات استفاده نمايد با فرمول مـذكور  كنـنده در هر زمينه هر تأمين

فشار ضعيف ثابت تبديل و از ظرفيت شركت مندرج در توليد تابلوي براساس به ظرفيت 
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كسر خواهد شد و ظرفيت باقيمانده مالك شـركت در ديگـر    »3« پيوست شماره جدول
 اهد بود.مناقصات خو

 

 

 جدول ضرايب تبديل ظرفيت تابلوهاي مختلف نسبت به تابلوي معيـار (فشار ضعيف ثابت)    
 

 
 

 رديف

(n) 
 (Kn)ضريب تبديل ظرفيت  (Xn)نام محصول 

 1 ثابت به عنوان تابلوي معيار تابلوي فشار ضعيف 1

 8/0 تابلوي فشار متوسط ثابت ( سنـتي ) 2

 33/1 (كمپكت )تابلوي فشار متوسط ثابت  3

 33/0 تابلوي فشار ضعيف كشويـي 4

 38/0 تابلوي فشار متوسط كشويـي 5

 35/0 تابلوي كنـترل و پروسـس 6

 30/0 تابلوي حفاظت و كنـترل نيروگاهـي 7

 08/0 پست كمپكت 8

 8/1 تابلوهاي سنجش و توزيـع 9
 

  Y: ) 3«يوست شماره توليد تابلو فشار ضعيف ثابت از پظرفيت  ظرفيت مبنـا(« 
K n : فوق جدول مطابق تبديل ضريب 

X n : توليد سايـر انواع تابلـو ظرفيت 

  n: فوق جدول مطابق توليدي محصوالت رديف   

Y   ×     X n  =  K n     

 رـاري در مدت زمان يك سال كاري در نظـظرفيت توليدكنـندگان تابلو براي يك شيفت ك ∗
 گرفته شده است.

توليد  باشند و توان قادر به توليد تابلوي سنجش و توزيع مي قطفظرفيت شركتهايي كه  -4
اند به طور مجزا فقـط براسـاس تعـداد     فشار ضعيف ثابت و ساير موارد را نداشتهتابلوي 
 سنجش اعالم گرديده است.تابلو 

 ) نياز طي يك سال مالـي مورد شركتهاي زيرمجموعه حسب تعداد تابلوهاي مورد درخواست ( -5
صراً از شركتهايي كه تشخيص صالحيت گرديده و ظرفيت مجاز آنها بيشتر از بايستي منح
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شركت دعوت نامه معامالت  تعداد مورد درخواست (مورد نياز) باشد در چارچوب آئين
 بعمل آورند.

صـورتي  شركتهايي كه نام آنها در فهرست شركتهاي واجد صالحيت قرار گرفته است تنها در  -6
بودن توانند با تكميل فرم خود اظهاري مبني بر دارا  د ميكه ظرفيت خالي داشته باشن

 ظرفيت خالي، در مناقصات محدود شركت نمايند.
ظرفيت خالي هر شركت عبارتست از تفاوت ظرفيت مجاز مندرج در جدول ارزيابـي  -7

چنانچـه  و تعهدات ايفـا نشده مربوط به قراردادهاي جاري آنها از نظـر تعداد تابلـو و 
 هر شركت از تعداد مورد درخواست در مناقصه بيشتر باشد، حضور شـركت  ظرفيت خالي

در مناقصه بالمانع خواهد بود. در غير اينصورت شركت مذكور حق حضور در مناقصـه  
مناقصه مربوطه را نداشته و بايستي عدم حضور خود را بدليل تكميل ظرفيت كاري به دستگاه 

 اعالم نمايند.
شخيص صالحيت شده بدون داشتن ظرفيت خالي مبـادرت  چنانچه هريك از شركتهاي ت -8

 به حضور در مناقصه نمايند، در صورت احراز با اعالم دستگاه مناقصه گـزار و تأييــد آن  
محروم توسط كميته فنـي بازرگاني دستگاه مركزي، به مدت يك سال از حضور در مناقصات 

تكـرار شد و در صورت و براي بار دوم اين محروميت به مدت سه سال اعمال خواهد 
 گيري درخصوص اينگونه شركتها با كميته فنـي بازرگاني دستگاه مركزي خواهد بود. تصميم

 

 هاي اين اطالعيـه عبارتند از : پيوست �
 كمپكتهاي كننده انواع تابلوهاي برق و پست مينأشركت واجد صالحيت ت 17 ليست )1

 تاييد شده طي اين نامه

 كمپكتهاي  تابلوهاي برق و پست انواع صالحيت شده ديتائ هكنـند توليد 272 ليست )2
 (آخرين ويرايش) 5/9/1397مورخ  4636/11ابالغي طي نامه شماره 

صالحيت شده براساس تابلوهـاي فشـار    ديكنـندگان تائ جدول ظرفيت توليد تأمين )3
 ضعيف ثابت 

 كنـندگان تائيد صالحيت شده جدول آدرس و تلفن تأمين )4

ر جدول معيارهاي ارزيابي در ت شده مطابق ضوابط مندرج دهاي احراز صالحيشركت
كنندگان تابلوهاي برق مصوب كميته فني بازرگاني كه تايپ تست براي  نامه ارزيابي تأمين آئين
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هاي الزم را ارائه و محصوالت خود را براساس تجهيزات اصلي  آنها الزامي است تايپ تست
نامه ارزيابي  ت تخلف و عدم رعايت ضوابط آئينوردر ص. در تايپ تست آمده ارائه كنند كه

رسـيدگي  كنندگان تابلوهاي برق مصوب كميته فني بازرگاني مطابق ضوابط به تخلفات آنها  تأمين
 نمود.و تصميمات الزم را  نسبت به تخلفات حتي تا حد ابطال گواهي صالحيت اتخاذ خواهد 

اند در موعدهاي مقرر  و برق كه نتوانستهكننده تابل رساني به شركتهاي تأمين ابالغ و اطالع
 بعد از اين ارزيابي تأسيس شده باشند، در صورتاسناد ارزيابـي را تكميل و تحويل دهند يا 

اسناد ارزيابي و كسب امتيازات الزم و احراز صالحيت به ترتيب اسامي ارائـه و يا تكميل 
 خواهد شد. انجام

 

  

 محمد حسن متولي زاده

 يره و مديرعامل رئيس هيئت مد

 

 رونوشت:

 معاون محترم وزير نيـرو در امور برق و انرژي جهت استحضار حائريجناب آقاي مهندس  -

 اطالع معاونت هماهنگي توزيع جهت -

 معاونت تحقيقات و منابع انساني جهت اطالع و اقدام الزم -

 جهت اطالعايران سنديكاي صنعت برق  -

 ق جهت اطالعانجمن صنفي توليدكنـندگان تابلوهاي بر -
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 انواع تابلو ديآنها در تول يتهايبرق و قابل يكننده تابلوها ديتول يشركت ها

ابالغ  خيتار

 جينتا

شماره 

 نامه

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل و 

 پروسس

تابلو فشار 

متوسط 

 ييكشو

تابلو فشار 

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 ثابت فيضع

 تابلو سنجش و توزيع

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 ابالغيه حاضر
شماره 

 نامه حاضر
 1 ايمن صنعت فاخر    ����    ����             ماه24 سال10

"	 "	  2 نيرو توان شوشتر    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  3 توسعه صنعت نوين پايش    ����    ���� ����         ماه24 الس10

"	 "	  4 ايمن برق راد    ����           ماه24 سال10

"	 "	  5 فني مهندسي برق ليان توحيد    ����    ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  6 تابلو صنعت آل عمران    ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  7 نور سازه صنعت گرجي    ����    ����                   ماه24 سال10

"	 "	  8 آبتين تنديس لوتوس    ����                 ماه24 سال10

"	 "	  9 ايمن تابلوي نگين كوير    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  10 آيدين كار ارس    ����    ����    ����         ماه24 سال10

"	 "	  11 پيشگامان تابلو نوين اسپادانا ���� ����                   ماه24 سال10

"	 "	  12 سامان دلتاصنايع برق  ���� ���� ���� ���� ����      ����    ماه24 سال10

"	 "	  13 تابلوسازان ايمن برق آسا ���� ����                   ماه24 سال10

"	 "	  14 ايمن سپاهان تابلو ���� ���� ���� ����           ماه24 سال10

"	 "	  15 پرگاس برق قائم    ����                       ماه24 سال10

"	 "	  16 ماهان تابلو سپند آزما ���� ����                   ماه24 سال10

"	 "	  17 ابلو دانش البرزت    ����                       ماه24 سال10
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 انواع تابلو ديآنها در تول يتهايبرق و قابل يكننده تابلوها ديتول يشركت ها

ابالغ  خيتار

 جينتا
 شماره نامه

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل 

 و پروسس

تابلو فشار 

متوسط 

 ييكشو

فشار  تابلو

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 فيضع

 ثابت

 تابلو سنجش و توزيع

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 1 صنايع برقي بوشهر    ���� ���� ����         ماه24 سال10 2331/11 18/5/1393

"	 "	  2 رپارسيان تابلو فج ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  3 الوان تابلو ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  4 آذر تابلو توان ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  5 هومن گستر دشتستان ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  6 الكترو رعد گلستان ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  7 مآريا صنعت ار ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  8 صنايع برق مدرن نيرو ���� ���� ���� ���� ����   ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  9 تابش تابلو ���� ���� ���� ���� ����   ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  10 پارس صنعت پرند ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  11 عابد خزر ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  12 ابش رعد مازندفني مهندسي ت ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

"	 "	  13 طيف آسا ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  14 نيرو ساحل بوشهر ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

"	 "	  15 فني مهندسي صنايع برق اصفهان تابلو ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  16 بهبود تجهيز صنايع گلستان ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  17 مهندسي كنترل قدرت ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  18 اراك تابلو ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  19 مهندسي كيان تابلو ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  20 پنج تاش ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  21 توان تابلو ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

"	 "	  22 رسانش انرژي نوين ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  23 مهندسي ايران برق ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  24 آرتا توان تابلو ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  25 نوين طرح نيرو پارس ���� ���� ���� ����   ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  26 نير)فن آوران راهبردي نيرو ( فرا ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  27 صنايع بين المللي برق ارس ���� ���� ���� ����   ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  28 مهندسي پاوران كنترل سپاهان ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  29 بهساز تابلو آسيا ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

" "	  30 تأمين تابلو اشتهارد ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10
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 انواع تابلو ديآنها در تول يتهايبرق و قابل يكننده تابلوها ديتول يهاشركت 

ابالغ  خيتار

 جينتا
 شماره نامه

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل 

 و پروسس

تابلو فشار 

متوسط 

 ييكشو

تابلو فشار 

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 مپكتك

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 فيضع

 ثابت

 تابلو سنجش و توزيع

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 31 توليدي مهندسي آشتيان تابلو ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10 2331/11 18/5/1393

"	 "	  32 تابلو صنعت توان ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

"	 "	  33 نواوران برق آريا ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  34 نيرو سازه پرند ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  35 الكترو توانساز ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  36 فراهان تابلو ايرانيان ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  37 آمل مهندسي برق اخگر كار ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  38 توليدي دانش نيروي گيالن ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  39 تعاوني صنايع برق خزر ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  40 صنايع برق زنگان پارس ���� ���� ���� ����   ����  ����   ماه24 سال10

"	 "	  41 ايران تابلو ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  42 جابون ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  43 فني مهندسي ماهان الكتريك پارتاك ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  44 پارس منبع نيرو آذرخش (پارس منا) ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  45 فرانيرو صنعت پيشرو ���� ���� ���� ����    ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  46 لو فارسفازگستران تاب ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  47 تال ايران ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  48 صنعتي تابش تابلو شرق ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

"	 "	  49 توان صنعت رعد ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  50 صادق نيرو آرين ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  51 ابلوفارس ت ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  52 مهندسي پرشين تجهيز نيرو ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   ����  ماه24 سال10

"	 "	  53 مهندسي سينا صنعت تابلو ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  54 الكترو كوير ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  55 واناشيد ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  56 فرمان گستر عالي قاپو ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  57 توليدي و پيمانكاري تاسيسات برقي يم ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  58 توليدي و صنعتي پارس سوئيچ بورد ���� ���� ���� ���� ����   ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  59 تابلو سازان جاسب ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

" "	  60 نيرو سامان خاور ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10
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 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 فيضع

 ثابت

 تابلو سنجش و توزيع
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 61 صنعت نيرو ���� ���� ���� ����    ���� ����   ماه24 سال10 2331/11 18/5/1393

"	 "	  62 اروند نيروي دز ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  63 تابلو سازان سهند(زيمنس تابلو) ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  64 ايستا نوآوران نيرو ���� ���� ���� ����    ���� ����   ماه24 سال10

 65 پشتيباني صنايع ���� ���� ����     ���� ����   ماه24 سال10 5599/11 13/11/1393

"	 "	  66 الكترو تابلو ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  67 از كنترل سقزفر ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  68 فني مهندسي فازكار ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  69 مظهر نور ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  70 صنايع برق هايبرد ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  71 مهندسي نوين مبنا ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  72 تجهيزات برقي لنا يزد ساخت ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  73 برق آوران تاك صنعت البرز ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  74 مهندسي پروسكه ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  75 صنايع برق كيهان نيرو ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  76 سرو ولتاژ ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  77 توليد تابلوهاي برق صنعتي بهادر ���� ����          ماه24 سال10

 78 غرب تابلو كرج ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10 668/11 19/2/1394

"	 "	  79 ايمن ايستا الكتريك ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  80 برق صنعتي مبتكر كوير ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  81 نعتي حفاظ فرمانتوليدي ص ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  82 سهند توان تبريز ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  83 خزر برق ساحل ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  84 وارنا تابلو فجر ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  85 رسا صنعت آپادانا ���� ���� ����     ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  86 برستان تابلو آرياط ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  87 برق آسان تبريز ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  88 نكا نوين ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  89 فن آوران صانع شرق ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

" "	  90 صنايع برق فرامان ���� ����          ماه24 سال10
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 91 شارفن تابلو ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10 668/11 19/2/1394

"	 "	  92 سپاهان تابلو ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  93 رعد گستران حق بين ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  94 حفاظ الكتريك صفاهان ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  95 تعاوني تابلوسازي برق فرامرزي(پديده) ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  96 برق گستر درياني ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  97 بشري سازه ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  98 برق آلفا ���� ���� ���� ���� ����    ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  99 ژوبين صنعت توان ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  100 كرمان تابلو ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  101 پرديسان فن آوران نيرو ���� ���� ����      ����   ماه24 سال10

"	 "	  102 آذر تابلو نيرو صنعت اروميه ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

 103 آسيا بهين برق ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ����  ماه24 لسا10 1895/11 20/4/1394

 104 ثمين نيرو آذر ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10 3626/11 12/7/1394

"	 "	  105 آذر فنون تابلو ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  106 آرين الكتريك غرب ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  107 وليدي صنعتي بيتا برق جنوبمجتمع ت ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  108 تابلو پارس آذر ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  109 ايرسا گستر نورآسا ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  110 سامانه توسعه صنايع برق پاد ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  111 ميهن تابلو فجر ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  112 زاگرس تابلو دي ���� ���� ���� ����        ماه24 الس10

"	 "	  113 آذر نيرو مراغه ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  114 توليدي و تاسيساتي ولت تابلو ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  115 تابان تابلو شرق ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  116 لبرزآرمان تابلو ا ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  117 پارسيان تابلو جنوب شرق ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

 118 پيمان برق الكتريك فاز ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10 924/11 8/3/1395

"	 "	  119 پارس نيرو خازن ���� ���� ����         ماه24 سال10

" "	  120 توسعه پستهاي ايران ترانسفو ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10
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 121 آذر تابلو سهند ���� ���� ����         ماه24 سال10 924/11 8/3/1395

"	 "	  122 تكساز تابلو بشل ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  123 فجر تابلوي مركزي ���� ���� ���� ���� ����   ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  124 نيرو پيام شيراز ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  125 تجهيزات برق و سياالت فوالد ���� ���� ���� ����  ���� ����     ماه24 سال10

"	 "	  126 توليد و ملزومات برق ���� ���� ���� ����  ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  127 ايران سوئيچ ���� ���� ���� ����  ���� ����     ماه24 سال10

"	 "	  128 تابان مراغه ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  129 پارس تابلو ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  ماه24 سال10

"	 "	  130 پارس نيرو تابلو ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  131 توسعه انرژي آييژ ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  132 پايا برق جاويد ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  133 صنعتي مهر آباد ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  134 صنايع برق فرزيان ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  135 ايران سيبوك ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  136 خزر برق گيالن ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  137 همياران كنترل شبكه ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  138 رانين صنعت گستر ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  139 گروه صنعتي نور نيرو برق آسا ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  140 كرمان ولتاژ ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  141 تابلو صنعت يار ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  142 ر صنعت بابلمازيا ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  143 فرآيند تابلو پايا رجايي ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  144 تابلو دنا ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  145 آرمان تابلو يزد ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  146 صنعتگران ماهر گيالن ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  147 مهندسي نو اختران ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  148 جهان صنعت تابلو ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  149 تابلو سازي برق پارس تنكابن ���� ���� ����         ماه24 سال10

" "	  150 توليدي برق كنترل نيروي منطقه آزاد انزلي ���� ���� ����         ماه24 سال10
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 151 توليدي تابلو برق خزان ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10 924/11 8/3/1395

"	 "	  152 نيرو سازان فومن ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  153 برق صنعت گيالن توان ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  154 مبنا برق البرز ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  155 نور تابلو بابل ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  156 الكترو تابلو كاسپين ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  157 كهكشان اشتياس ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  158 برق و صنعت حسيني ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  159 مهريار تابلو كاسپين ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  160 سهند رسام الكترونيك ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  161 آداك بهين نيرو ���� ���� ���� ����    ���� ����   ماه24 سال10

 162 رعد تابلو البرز ����           ماه24 سال10 725/11 17/2/1396

"	 "	  163 ندسي سيستم توزيع آژندفني و مه ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  164 فني و مهندسي پيشگامان ويرا انتقال نيروي آمل ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  165 احداث قدرت نيرو ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10

"	 "	  166 برق گستر صبا تابلو مركزي ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  167 خيري صنايع برق ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  168 مهندسي پيشرو خراسان ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  169 پرشين تابلو تابان ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  170 صنعتي نور آوران مهر قائم ����           ماه24 سال10

"	 "	  171 مهندسي فوالد برق اراك ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  172 توان صنعت مبين ���� ���� ���� ����   ���� ���� ����   اهم24 سال10

"	 "	  173 جهان سنجش نيرو بهاران ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  174 كاويان صنعت يزد ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  175 مبتكر صنعت صدرا ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  176 اي برق صنعتيتوليد تابلوه 1038تعاوني  ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  177 تعاوني الكترو بختگان ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  178 مهندسي گرگان تابلو ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  179 نيرو  كهرباي خليج فارس ���� ���� ����         ماه24 سال10

" "	  180 پرتو كار تهران ���� ���� ����         ماه24 سال10
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 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 انواع تابلو ديآنها در تول يتهايبرق و قابل يتابلوها كننده ديتول يشركت ها

ابالغ  خيتار

 جينتا
 شماره نامه

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل 

 و پروسس

تابلو فشار 

متوسط 

 ييكشو

تابلو فشار 

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

 تابلو فشار

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 فيضع

 ثابت

 تابلو سنجش و توزيع

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 181 صنايع پاسارگاد برق رستاك ����           ماه24 سال10 725/11 17/2/1396

"	 "	  182 الكترو پارس سيستم رعد ����           ماه24 سال10

"	 "	  183 أسيساتي روشن بنابشركت ت ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  184 نورتابان حشمتيه ����           ماه24 سال10

"	 "	  185 سفيران صنعت نيرو قائم ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  186 صنايع تابلو برق امين البرز ����           ماه24 سال10

"	 "	  187 صنايع تابلو برق حسام پارس  ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  188 مهندسي الكترو  پرسو ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  189 مهندسي تابلو الوند پارسيان ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  190 پارسيان صنعت صاعقه البرز ����           ماه24 سال10

"	 "	  191 صنايع برقي آذرخش بوشهر ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  192 برق تابنده گستر ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  193 نوران تابلو گيالن ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  194 رعد نيرو فيدار ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  195 كيان ايساتيس پارس ���� ���� ���� ���� ����     ����  ماه24 سال10

"	 "	  196 آذر كليد     ����  ����     ماه24 سال10

"	 "	  197 پويا صنعت آواي مدرن ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  198 ايمن برق صنعت رستاك ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  199 رعد تابلو ساوج ����           ماه24 سال10

"	 "	  200 پيشتاز تابلو فارس ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  201 فاز گستر سپيد ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  202 نيرو مولد يكتا ���� ����          ماه24 سال10

 203 اكباتان تابلوي ايرانيان ����           ماه24 سال10 6339/11 21/12/1396

"	 "	  204 صنعت پژوهان فيض ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  205 الكترو آروين كوير ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  206 جزيره نور آريا ����           ماه24 سال10

"	 "	  207 مهندسي سازند ���� ���� ���� ���� ����   ����  ����  ماه24 سال10

"	 "	  208 صنعت كاران آفاق ����           ماه24 سال10

"	 "	  209 پيشگام تابلو شرق ���� ����          ماه24 سال10

" "	  210 پيشگامان صنعت برق اوستا ���� ����          ماه24 سال10
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 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 انواع تابلو ديولآنها در ت يتهايبرق و قابل يكننده تابلوها ديتول يشركت ها

ابالغ  خيتار

 جينتا
 شماره نامه

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل 

 و پروسس

تابلو فشار 

متوسط 

 ييكشو

تابلو فشار 

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 فيضع

 ثابت

 بلو سنجش و توزيعتا

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 211 الكترو نوين ياري ���� ���� ����         ماه24 سال10 6339/11 21/12/1396

"	 "	  212 نيكان تابلو فرا صنعت ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  213 توسعه انرژي پايا ���� ���� ���� ���� ����       ماه24 سال10

"	 "	  214 وحدت نوآوران سهيل ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  215 پرتو تابلو شرق سپاهان ���� ���� ���� ���� ����   ����    ماه24 سال10

"	 "	  216 راسل تابلو ���� ���� ���� ���� ����  ���� ���� ����   ماه24 سال10

"	 "	  217 مهندسي الوند پويا نيرو ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10

"	 "	  218 پديده برق و صنعت ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  219 رعد سازان مبين صنعت ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  220 سويسه صنعت سامان ����           ماه24 سال10

"	 "	  221 بهار آسمان نيرو ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  222 پيشگام نيرو صنعت جم ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  223 مبين تابلو قائم ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  224 آرتا تابلو آريانا ����           ماه24 سال10

"	 "	  225 ايمن برق كسري ����           ماه24 سال10

"	 "	  226 الكتروسان پرتو نيوساد ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  227 خاتم تابلو خليج فارس ����           ماه24 سال10

"	 "	  228 هوشيار فن كردستان ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  229 تعاوني توليدي آوا صنعت گلستان ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  230 آتيه البرز پرنيا ����           ماه24 سال10

"	 "	  231 يكتا فراز الكتريك ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  232 ايليا بهينه كاران پويا ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  233 تابلو برق آرين هگمتانه ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  233 تابلو برق جم ����           ماه24 سال10

"	 "	  234 تابلو آريا جهان ����           ماه24 سال10

 235 نويد تابلو ���� ���� ����         ماه24 سال10 1823/11 23/4/1397

"	 "	  236 سهند الكتريك نيرو ����           ماه24 سال10

"	 "	  237 عمران تأسيسات خدمات عالء خزر فن آوران ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  238 بهساز نصر اهواز ���� ���� ����         ماه24 سال10

" "	  239 آذر منير تابلو برق ���� ���� ���� ����        ماه24 سال10
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 انواع تابلو ديآنها در تول يتهايبرق و قابل يكننده تابلوها ديتول يشركت ها

ابالغ  خيتار

 جينتا

شماره 

 امهن

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل و 

 پروسس

تابلو فشار 

متوسط 

 ييكشو

تابلو فشار 

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 ثابت فيضع

 تابلو سنجش و توزيع

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 240 سازه هاي برق و صنعت الهيجان    ���� ���� ���� ����    ����    ماه24 سال10 2462/11 23/5/1397

"	 "	  241 فن آور كار زاگرس ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  242 ديباج گستر گيتي ����           ماه24 سال10

"	 "	  243 آذران تابلو برق پويا ���� ���� ����     ����    ماه24 سال10

"	 "	  244 كوير تابلو آذرخش گستر ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  245 گام الكتريك سپاهان نوين ديار نون ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  246 آذران كنترل ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  247 كوثر تابلو البرز ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  248 لكتريك شمالافروز ا ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  249 طراح تابلو برق فارس ���� ���� ����     ����    ماه24 سال10

 250 شايان برق كارمانيا    ����    ����    ����         ماه24 سال10 2965/11 18/6/1397

"	 "	  251 افق سازان توانكار    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  252 الكترو الله زار بابل    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  253 تابلو برق آراد مهر    ����           ماه24 لسا10

"	 "	  254 الكترو صنعت ديانا    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  255 توان نور تابلو    ����           ماه24 سال10

"	 "	  256 نوژان نيرو نوين ايرانيان    ����    ����    ����        ����    ����   ماه24 سال10

"	 "	  257 صنعتي آموت سپهر    ����    ����    ����         ماه24 سال10

"	 "	  258 فني مهندسي كرج برق سازه    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  259 صنايع تابلوسازي برق سگال الكتريك    ����    ����    ����         ماه24 سال10

"	 "	  260 برق صنعتي مازند فاز    ����    ����    ����    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  261 خدمات قابوس الكترونيك    ����    ����                ماه24 سال10

"	 "	  262 مهندسي برق آوران    ����    ����    ����    ����       ����    ماه24 سال10
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 انواع تابلو ديآنها در تول يتهايبرق و قابل يكننده تابلوها ديتول يشركت ها

ابالغ  خيتار

 جينتا
 شماره نامه

مدت 

خدمات پس 

 از فروش

مدت 

 يگارانت
GIS 

پست 

 كمپكت

تابلو حفاظت 

و كنترل 

 يروگاهين

تابلو كنترل و 

 پروسس

تابلو فشار 

سط متو

 ييكشو

تابلو فشار 

 فيضع

 ييكشو

تابلو فشار 

متوسط 

 كمپكت

تابلو فشار 

متوسط 

يسنت  

تابلو فشار 

 ثابت فيضع

 تابلو سنجش و توزيع

 رديف نام شركت
 سنجش توزيع

 263 آيالر كهربا    ����    ����    ����         ماه24 سال10 4636/11 5/9/1397

"	 "	  264 ريك توپچيتوان الكت    ���� ����          ماه24 سال10

"	 "	  265 مهر آذين نوين تابلو سپاهان    ����    ����          ماه24 سال10

"	 "	  266 خزر سازان جاويد    ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  267 مهندسي برق مازند نور    ����    ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  268 تجهيز تابلو سقز    ���� ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  269 مهندسي مازند تابلو ساري    ����    ����    ����               ماه24 سال10

"	 "	  270 آريان تابلو آسيا    ����    ����    ����         ماه24 سال10

"	 "	  271 كنترل نيروي خراسان    ����    ���� ����         ماه24 سال10

"	 "	  272 مهندسي و تابلو سازي آذر نور    ����    ����    ���� ����    ����    ماه24 سال10
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 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
 581 صنايع برقي بوشهر 1

 693 پارسيان تابلو فجر 2

 2475 الوان تابلو 3

 371 آذر تابلو توان 4

 580 هومن گستر دشتستان 5

 866 الكترو رعد گلستان 6

 1238 آريا صنعت ارم 7

 1609 صنايع برق مدرن نيرو 8

 2970 تابش تابلو 9

 1980 رس صنعت پرندپا 10

 743 عابد خزر 11

 990 فني مهندسي تابش رعد مازند 12

 2475 طيف آسا 13

 520 نيرو ساحل بوشهر 14

 1125 فني مهندسي صنايع برق اصفهان تابلو 15

 871 بهبود تجهيز صنايع گلستان 16

 1980 مهندسي كنترل قدرت 17

 145 اراك تابلو 18

 866 مهندسي كيان تابلو 19

 1238 پنج تاش 20

 990 توان تابلو 21

 1485 رسانش انرژي نوين 22

 236 مهندسي ايران برق 23

 736 آرتا توان تابلو 24

 990 نوين طرح نيرو پارس 25

 1125 فن آوران راهبردي نيرو ( فرانير) 26

 1888 صنايع بين المللي برق ارس 27

 726 مهندسي پاوران كنترل سپاهان 28

 990 ساز تابلو آسيابه 29

 4066 تأمين تابلو اشتهارد 30

 2033 توليدي مهندسي آشتيان تابلو 31

 2310 تابلو صنعت توان 32

 2614 نواوران برق آريا 33

 990 نيرو سازه پرند 34
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 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
 743 الكترو توانساز 35

 871 فراهان تابلو ايرانيان 36

 433 مهندسي برق اخگر كار آمل 37

 866 توليدي دانش نيروي گيالن 38

 371 تعاوني صنايع برق خزر 39

 871 صنايع برق زنگان پارس 40

 3485 ايران تابلو 41

 6389 جابون 42

 290 فني مهندسي ماهان الكتريك پارتاك 43

 450 س منا)پارس منبع نيرو آذرخش (پار 44

 1452 فرانيرو صنعت پيشرو 45

 1238 فازگستران تابلو فارس 46

 2033 تال ايران 47

 1125 صنعتي تابش تابلو شرق 48

 581 توان صنعت رعد 49

 436 صادق نيرو آرين 50

 990 فارس تابلو 51

 2033 مهندسي پرشين تجهيز نيرو 52

 436 مهندسي سينا صنعت تابلو 53

 4356 كوير الكترو 54

 1733 واناشيد 55

 581 فرمان گستر عالي قاپو 56

 2751 توليدي و پيمانكاري تاسيسات برقي يم 57

 1238 توليدي و صنعتي پارس سوئيچ بورد 58

 619 تابلو سازان جاسب 59

 1733 نيرو سامان خاور 60

 743 صنعت نيرو 61

 871 اروند نيروي دز 62

 355 منس تابلو)تابلو سازان سهند (زي 63

 1039 ايستا نوآوران نيرو 64

 1485 پشتيباني صنايع تهران 65

 1980 الكترو تابلو 66

 726 فراز كنترل سقز 67

 2033 فني مهندسي فازكار 68
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 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
 1114 مظهر نور 69

ردبيبرق ها عيصنا 70  726 

مبنا نينو يمهندس 71  990 

زديلنا  يبرق زاتيتجه ساخت 72  1733 

آوران تاك صنعت البرز برق 73  990 

پروسكه يمهندس 74  990 

روين هانيبرق ك عيصنا 75  495 

ولتاژ سرو 76  433 

بهادر يبرق صنعت يتابلوها ديتول 77  278 

تابلو كرج غرب 78  990 

كيالكتر ستايا منيا 79  917 

ريمبتكر كو يصنعت برق 80  700 

حفاظ فرمان يصنعت يديتول 81  743 

زيتوان تبر سهند 82  866 

برق ساحل خزر 83  290 

تابلو فجر وارنا 84  200 

صنعت آپادانا رسا 85  619 

ايتابلو آر طبرستان 86  495 

زيآسان تبر برق 87  619 

نينو نكا 88  2033 

آوران صانع شرق فن 89  1452 

برق فرامان عيناص 90  481 

تابلو شارفن 91  891 

تابلو سپاهان 92  1125 

نيگستران حق ب رعد 93  278 

صفاهان كيالكتر حفاظ 94  866 

)دهي(پد يبرق فرامرز يتابلوساز يتعاون 95  200 

يانيگستر در برق 96  290 

سازه يبشر 97  495 

برق آلفا 98  1733 

صنعت توان نيژوب 99  1238 

تابلو كرمان 100  5000 

رويفن آوران ن سانيپرد 101  1255 

 743 هيصنعت اروم رويتابلو ن آذر 102
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 »رونق توليد 98سال  «                                                                           

 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
برق نيبه ايآس 103  2033 

آذر روين نيثم 104  1485 

فنون تابلو آذر 105  1485 

غرب كيالكتر نيآر 106  1485 

برق جنوب تايب يصنعت يديتول مجتمع 107  620 

پارس آذر تابلو 108  660 

گستر نور آسا رسايا 109  220 

برق پاد عيتوسعه صنا سامانه 110  800 

تابلو فجر هنيم 111  530 

يتابلو د زاگرس 112  500 

مراغه روين آذر 113  275 

ولت تابلو يساتيو تاس يديتول 114  1120 

قتابلو شر تابان 115  1238 

تابلو البرز آرمان 116  370 

تابلو جنوب شرق انيپارس 117  990 

فاز كيبرق الكتر مانيپ 118  670 

خازن روين پارس 119  105 

ترانسفو رانيا يپستها توسعه 120  1666 

تابلو سهند آذر 121  160 

تابلو بشل تكساز 122  737 

يتابلو مركز فجر 123  290 

رازيش اميپ روين 124  264 

فوالد االتيبرق و س زاتيتجه 125  703 

ملزومات برق ديتول 126  1000 

چيسوئ رانيا 127  470 

مراغه تابان 128  68 

تابلو پارس 129  2300 

تابلو روين پارس 130  440 

ژييآ يانرژ توسعه 131  673 

ديبرق جاو ايپا 132  290 

مهر آباد يصنعت 133  3485 

انيبرق فرز عيصنا 134  340 

بوكيس رانيا 135  3198 

 450 النيبرق گ خزر 136
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 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
كنترل شبكه ارانيهم 137  300 

صنعت گستر نيران 138  333 

برق آسا روينور ن يصنعت گروه 139  190 

ولتاژ كرمان 140  1100 

اريصنعت  تابلو 141  533 

صنعت بابل اريماز 142  345 

ييرجا ايتابلو پا نديفرآ 143  248 

دنا تابلو 144  400 

زديتابلو  آرمان 145  666 

النيماهر گ صنعتگران 146  124 

نو اختران يمهندس 147  630 

صنعت تابلو جهان 148  300 

برق پارس تنكابن يساز تابلو 149  198 

يلمنطقه آزاد انز يرويبرق كنترل ن يديتول 150  346 

تابلو برق خزان يديتول 151  513 

سازان فومن روين 152  322 

توان النيصنعت گ برق 153  100 

برق البرز مبنا 154  544 

تابلو بابل نور 155  222 

نيتابلو كاسپ الكترو 156  198 

اسياشت كهكشان 157  248 

ينيو صنعت حس برق 158  133 

نيتابلو كاسپ اريمهر 159  185 

كيرسام الكترون سهند 160  290 

روين نيبه آداك 161  990 

تابلو البرز رعد 162  111 

آژند عيتوز ستميس يو مهندس يفن 163  55 

آمل يرويانتقال ن رايو شگامانيپ يو مهندس يفن 164  161 

رويقدرت ن احداث 165  662 

يگستر صبا تابلو مركز برق 166  261 

يريبرق خ عيصنا 167  111 

خراسان شرويپ يمهندس 168  1334 

تابلو تابان نيپرش 169  1334 

 111 نور آوران مهر قائم يصنعت 170
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 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
فوالد برق اراك يمهندس 171  446 

نيصنعت مب توان 172  500 

بهاران رويسنجش ن جهان 173  583 

زديصنعت  انيكاو 174  186 

صنعت صدرا مبتكر 175  250 

يبرق صنعت يتابلوها ديتول 1038 يتعاون 176  145 

الكترو بختگان يتعاون 177  388 

گرگان تابلو يمهندس 178  179 

فارس جيخل يكهربا  روين 179  403 

كار تهران پرتو 180  450 

پاسارگاد برق رستاك عيصنا 181  257 

رعد ستميپارس س الكترو 182  55 

روشن بناب يساتيتأس شركت 183  86 

هيحشمت نورتابان 184  55 

قائم رويصنعت ن رانيسف 185  300 

البرز نيتابلو برق ام عيصنا 186  261 

تابلو برق حسام پارس عيصنا 187  882 

الكترو  پرسو يمهندس 188  500 

انيتابلو الوند پارس يمهندس 189  248 

صنعت صاعقه البرز انيپارس 190  83 

آذرخش بوشهر يبرق عيصنا 191  225 

تابنده گستر برق 192  1361 

النيتابلو گ نوران 193  55 

داريف روين رعد 194  417 

پارس سيساتيا انيك 195  1125 

ديكل آذر 196  1055 

مدرن يصنعت آوا ايپو 197  165 

برق صنعت رستاك منيا 198  167 

تابلو ساوج رعد 199  350 

ارستابلو ف شتازيپ 200  100 

ديگستر سپ فاز 201  619 

كتايمولد  روين 202  290 

انيرانيا يتابلو اكباتان 203  147 

 56 ضيپژوهان ف صنعت 204
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 »رونق توليد 98سال  «                                                                           

 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
ريكو نيالكترو آرو 205  333 

اينور آر رهيجز 206  183 

سازند يمهندس 207  233 

كاران آفاق صنعت 208  275 

تابلو شرق شگاميپ 209  275 

صنعت برق اوستا شگامانيپ 210  183 

ياري نينو الكترو 211  125 

تابلو فرا صنعت كانين 212  175 

ايپا يانرژ توسعه 213  55 

لينوآوران سه وحدت 214  275 

تابلو شرق سپاهان پرتو 215  420 

تابلو راسل 216  2033 

روين ايالوند پو يمهندس 217  726 

برق و صنعت دهيپد 218  150 

صنعت نيسازان مب رعد 219  185 

صنعت سامان سهيسو 220  256 

رويآسمان ن بهار 221  330 

صنعت جم روين شگاميپ 222  403 

تابلو قائم نيمب 223  275 

انايتابلو آر آرتا 224  275 

يبرق كسر منيا 225  275 

ادوسيپرتو ن الكتروسان 226  275 

فارس جيتابلو خل خاتم 227  291 

فن كردستان اريهوش 228  129 

آوا صنعت گلستان يديتول يتعاون 229  40 

ايالبرز پرن هيآت 230  145 

كيفراز الكتر كتاي 231  275 

ايكاران پو نهيبه ايليا 232  222 

هگمتانه نيبرق آر تابلو 233  167 

برق جم تابلو 233  133 

جهان ايآر تابلو 234  147 

تابلو دينو 235  70 

روين كيالكتر سهند 236  350 

 222 خدمات عالء خزر فن آوران ساتيتأس عمران 237
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 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
 600 بهساز نصر اهواز 238

تابلو برق ريآذر من 239  495 

جانيهبرق و صنعت ال يها سازه 240  233 

آور كار زاگرس فن 241  297 

يتيگستر گ باجيد 242  208 

ايتابلو برق پو آذران 243  248 

تابلو آذرخش گستر ريكو 244  308 

نون اريد نيسپاهان نو كيالكتر گام 245  150 

كنترل آذران 246  150 

تابلو البرز كوثر 247  50 

شمال كيالكتر افروز 248  237 

 371 ق فارستابلو بر طراح 249

 693 شايان برق كارمانيا 250

 149 افق سازان توانكار 251

 223 الكترو الله زار بابل 252

 103 تابلو برق آراد مهر 253

 81 الكترو صنعت ديانا 254

 248 توان نور تابلو 255

 246 نوژان نيرو نوين ايرانيان 256

 500 صنعتي آموت سپهر 257

 80 سازه فني مهندسي كرج برق 258

 495 صنايع تابلوسازي برق سگال الكتريك 259

 667 برق صنعتي مازند فاز 260

 317 خدمات قابوس الكترونيك 261

 300 مهندسي برق آوران 262

 990 آيالر كهربا 263

 623 توان الكتريك توپچي 264

 623 مهر آذين نوين تابلو سپاهان 265

 668 خزر سازان جاويد 266

 623 سي برق مازند نورمهند 267

 1480 تجهيز تابلو سقز 268

 660 مهندسي مازند تابلو ساري 269
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 ي)رهبر معظم (مقام                                             

98/2/10-SH.45.K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ظرفيت تابلوي معيار ( ليست دوم )

 ظرفيت برحسب تابلوي معيار نام شركت رديف
 281 آريان تابلو آسيا 270

 200 كنترل نيروي خراسان 271

 198 مهندسي و تابلوسازي آذر نور 272

 723 نعت فاخرايمن ص 273
 100 نيرو توان شوشتر 274
 225 توسعه صنعت نوين پايش 275
 87 ايمن برق راد 276
 243 فني مهندسي برق ليان توحيد 277
 1140 تابلو صنعت آل عمران 278
 60 نور سازه صنعت گرجي 279
 105 آبتين تنديس لوتوس 280
 223 ايمن تابلوي نگين كوير 281
 900 سآيدين كار ار 282
 100 پيشگامان تابلو نوين اسپادانا 283
 396 صنايع برق سامان دلتا 284
 290 تابلوسازان ايمن برق آسا 285
 990 ايمن سپاهان تابلو 286
 69 پرگاس برق قائم 287
 248 ماهان تابلو سپند آزما 288
 75 تابلو دانش البرز 289
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 اي برق و پست هاي كمپكتمشخصات شركت هاي توليدكننده تابلوه
 فكس تلفن كد پستي آدرس نام مدير عامل نام شركت رديف

 07714574587 07714574586 7514977377 شمال زندان ،جاده نيروگاه  ،بوشهر  عبدالصمد موذني صنايع برقي بوشهر 1

 جواد اسماعيل لو پارسيان تابلو فجر 2
 ،بلوار نخلستان  ،ي شمس آباد شهرك صنعت ،اتوبان خليج فارس (تهران ، قم) 

 50پالك  ، 6گلشيد 
1145943833 02156235395 02156235398 

 02144479049 02144479049 7617199976 ، بلوار مليكا ، خيابان مليكا دوم 2كرمان ، شهرك صنعتي شماره  جواد قرباني الوان تابلو 3

 04134473522 04134478566 5179646197 26شماره  2ائي ، روبروي الله ، منطقه صنعتي شهيد مدني ،فاز تبريز ، اتوبان شهيد كس يونس بهبودي آذر تابلو توان 4

 07734230555 07734225296 ــــــــ گناوه ، شهرك صنعتي برازجان،جاده برازجان 5برازجان ، كيلومتر  اكبر هوشنگي هومن گستر دشتستان 5

 01733313394 01733313393 4976169893 شهرك صنعتي آقچلي ،گنبد كاووس ،ستانگل بهنام غالميان الكترو رعد گلستان 6

 02188861835 02188326724 3393164774 929پالك  ،بلوار خيام،بلوار ابن سينا ،شهرك صنعتي عباس آباد سيد حسين تديني آريا صنعت ارم 7

 پرويز فرخي صنايع برق مدرن نيرو 8
د، شهرك صنعتي هشتگرد، ميدان ماديران، فاز قزوين، هشتگر،آزادراه تهران

 ، خيابان بهشت4
3361659711 02644221450 02644221453 

 02634760629 02634760630 3197996374 86كرج ، كمالشهر ، شهرك صنعتي بهارستان ، گلستان پنجم ، پالك  سيد عبداالمير وسمه اي تابش تابلو 9

 عبدالرضا مواليي پارس صنعت پرند 10
ساوه ، بعد از رباط كريم ، شهرك صنعتي پرند ، انتهاي خيابان ،جاده قديم قم

 8نوآوران ، نوآور 
3761414543 02156418311 02156418310 

 01734424730 01734422444 4891849965 خيابان پاسداران نبش پاسداران نهم ،شهرستان بندر تركمن  ،استان گلستان  سيدعلي بابا عابدين خواه عابد خزر 11

 01133033003 01133033002 4816117919 نرسيده به هنرستان فيروزيان ،خزر آباد  7كيلومتر  ،ساري  يوسف زياري فني مهندسي تابش رعد مازند 12

 02166023907 02166005043 1341658458 1پالك  ،نبش سعيد افشاريان  ،خيابان علي دهقان  ،خيابان آزادي  ،تهران  احمد آقا مقيمي اسفند آباد طيف آسا 13

 07733444235 07733446820 7517764376 2شهرك صنعتي بوشهر ،بوشهر  ماشاءاله شريفيان نيرو ساحل بوشهر 14

 02189771739 03135722747 8159483371 بزرگراه شهيد چمران جنب بانك ملي ،اصفهان  اصغر شريفي فني مهندسي صنايع برق اصفهان تابلو 15

 01734533694 01734533695 4931169496 فاز سوم توليد پنج ،شهرك صنعتي آق قال  ،شهرستان آق قال  ،گلستان علي اكبر غالمي بود تجهيز صنايع گلستانبه 16

 منصور پيام مهندسي كنترل قدرت 17
 ،خيابان صنوبر  ،بلوار ابن سينا  ،شهركصنعتي عباس آباد  ،جاده خراسان 

 1140پالك ، 1/2خيابان 
1431634163 02188951372 02188951377 

 08634132189 08634132389 3819954619 خيابان سرداران ،خيابان كاوشگران  ، 1شهرك صنعتي شماره  ،اراك  بهرام شيرعلي اراك تابلو 18

 05131603 05131603 9355133832 سمت چپ ،قطعه سوم  ،كوچه ي كوي صنعت  ،بزرگراه آسيايي  12كيلومتر  ،مشهد  سيد حميد حسني ناصر مهندسي كيان تابلو 19

 02177349767 02177349272 1658769161 4پالك  ،خيابان شهيد بذرافشان  ،خيابان اتحاد  ،خيابان دماوند  ،تهران مهدي سيد احمديان پنج تاش 20

 02832229171 02832223138 3431956485 نبش حديد طبري،خيابان بيهقي ،شهر صنعتي البرز  صفت اله حسين خاني توان تابلو 21

 02144002534 02144002535 1473959177 28، پالك  8اتوبان تهران ،قم ، شهرك صنعتي شمس آباد ، بلوار نخلستان ، كوچه گلشهيد  حسين ميرزائي رسانش انرژي نوين 22

 03153237175 03153237175 8617696711 4پالك  ، 8بان خيا ،شهرك صنعتي سپهر آباد  ،شهرضا  سيد مهدي حسيني مهندسي ايران برق 23

 04518383299 04518383298 5618187441 ميدان تالش ، 2شهرك صنعتي شماره  ،اردبيل  سيد حسين هاشمي آرتا توان تابلو 24

 02156231752 02156231750 1834164833 2، پالك  19قم ، شهرك صنعتي شمس آباد ، بلوار بوستان ، گلبن ،اتوبان تهران مجيد قمشلو نوين طرح نيرو پارس 25

 02188039111 02188617313 1435855643 19پالك  ،كوچه مفتاح  ،خيابان شيخ بهائي جنوبي  ،خيابان مالصدرا  ،تهران  فرامرز فقيهي فن آوران راهبردي نيرو ( فرانير) 26

 02188833070 0218842244 1584774855 طبقه اول ، 196شماره  ،نبش سپهبد قرني  ،ن كريمخان زند خيابا ،تهران  اردالن ديلمي صنايع بين المللي برق ارس 27

 03132216475 03132201120 8143753511 45پالك  ،خيابان سوم  ،شهرك صنعتي جي  ،اصفهان  احمد رضا چنگيز مهندسي پاوران كنترل سپاهان 28

 02334584201 02334583925 3593148341 481پالك  ، 4تالش  ، 2فاز  ،شهرك صنعتي ايوانكي  محمد جواد ايراني بهساز تابلو آسيا 29
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 مشخصات شركت هاي توليدكننده تابلوهاي برق و پست هاي كمپكت
 فكس تلفن كد پستي آدرس نام مدير عامل نام شركت رديف

 02188031833 02188030954 1991643481 17پالك  -كوچه غفوري  -ي شيراز شمال -خيابان مالصدرا  -تهران  محسن نجاتيان تأمين تابلو 30

 02188331373 02188331377 1438895381 67خيابان شهيد قدس ميرحيدري پالك  -خيابان جهان آرا  -يوسف آباد  -تهران  علي اوسطي آشتياني توليدي مهندسي آشتيان تابلو 31

 02126403466 02126403460 1919913661 13خيابان  -مأمونيه  -ان ، ساوه اتوبان تهر محمد مالكي تابلو صنعت توان 32

 02144430241 02144481770 1476683661 140پالك  -متري گلستان شرقي  35خيابان  -سردار جنگل  -بزرگراه همت  -تهران  حبيب صالحي نواوران برق آريا 33

 02156418862 02156418856 3761415386 1پالك  -انتهاي بلوار صنعتگران  -نعتي پرند شهرك ص -رباط كريم  احمد مؤمني نيرو سازه پرند 34

 01333665070 01333667114 4193974855 بن بست نور -پشت پمپ بنزين دولت آباد  -جاده رشت به قزوين  5كيلومتر  محمد شاعري الكترو توانساز 35

 02665446231 02165446230 3356932001 2پالك  -اول جاده خلج آباد  -بعد از سه راه شاهد شهر  -جاده كهنز  -هريار ش مهدي خورچه فراهاني فراهان تابلو ايرانيان 36

 01212382060 01212382337 4614178954 مقابل معدن بنياد بتن  -متر بعد از پليس راه  200 -جاده آمل ، تهران  11كيلومتر  -آمل  محمود رضازاده مهندسي برق اخگر كار آمل 37

 01333883904 01333883903 4337185799 اول جاده نيروگاه -ورودي اول  -شهر صنعتي  -رشت  رجب جعفري بهداني توليدي دانش نيروي گيالن 38

 01333122179 01333114540 ـــــــــ روبروي شركت الك سيم -طالب آباد  -جاده انزلي  -رشت  رضا علي اكبر مهر تعاوني صنايع برق خزر 39

 02432221489 02432221954 ـــــــــ 7خيابان ياوران  -(علي آباد)  1شهرك صنعتي شماره  -زنجان  محمد غياث آبادي صنايع برق زنگان پارس 40

 02122695439 02127647000 1937913737 4طبقه  - 58پالك  -ساختمان شاب  -ميدان ندا  -چيذر  -تهران  محمد كريمي ايران تابلو 41

 02188880484 02188880550 1435773316 100پالك  - 6گلستان  -شهرك صنعتي بهارستان  -اتوبان كرج به قزوين  85كيلومتر  اردوان اسكندري جابون 42

43 
فني مهندسي ماهان الكتريك 

 پارتاك
 حامد جهانگيري

خيابان  -شهرك صنعتي بزرگ اصفهان  -جاده علويجه  12كيلومتر  -اصفهان 

 24پالك  - 12كارآفرينان 
 03119512126 03119512125 ـــــــــ

 04134253713 04134253566 5176939519 نبش كوي صفا -خياالن بوتان گاز  -نرسيده به سه راهي پااليشگاه  -جاده آذرشهر  -تبريز  فريد احمدزاده پارس منبع نيرو آذرخش (پارس منا) 44

 ؤمن زادهمحمود م فرانيرو صنعت پيشرو 45
شهرك صنعتي عباس  -بعد از پليس راه شريف آباد  -جاده خاوران  -تهران 

 157پالك  -) 22بلوار سعدي ( -آباد 
1434713661 02185526 02185527110 

 ابوالفضل معمارپور فازگستران تابلو فارس 46
ضلع شمالي كارخانه  -فلكه ابتكار  -شهرك بزرگ صنعتي شيراز  -شيراز 

 809خيابان  -ي مينو قند خرما
7139776649 07123309856 07132305435 

 02188648253 02188648284 1596955711 90پالك  -خيابان ناهيد  -خيابان ميرزاي شيرازي  -خيابان مطهري  -تهران  علي فتح اله زاده تال ايران 47

 علي اربعه صنعتي تابش تابلو شرق 48
خيابان  -بلوار خيام  -راه شريف آباد  جاده خاوران بعد از پليس -تهران 

 1044نبش كوي يكم پالك  - 4/2جامي شمالي 
3393164868 02136425210 02136425212 

 02122088740 02122088740 1145953119 139پالك  -روبروي باسكول كوثر  -خيابان انرژي  -جاده قمصر  -باقرشهر  -شهرري  غالمرضا شريف تاجيك توان صنعت رعد 49

 026378500687 026378500682 3189833351 انتهاي كوچه اول شرقي -خ ششم شمالي  -شهرك صنعتي سرداران  -ماهدشت  -كرج  علي ايزديار صادق نيرو آرين 50

 اصغر عبدالهي فارس تابلو 51
جنب  -روستاي خاتونك  -بلوار خرمشهر  -كمربندي عادل آباد  -شيراز 

 حسينيه سيدالشهداء
7169754321 07118732167 07118732994 

 02188644298 02188644285 1969833111 11صنعت  -بلوار صنعت  -شهرك صنعتي ايوانكي  سهراب مجيدي مهندسي پرشين تجهيز نيرو 52

 06132225512 06132225618 6183895157 3خيابان صنعت  - 3شهرك صنعتي شماره  -اهواز  حسين صمدي راد مهندسي سينا صنعت تابلو 53

 02188789448 02188796486 1518713811 متري اول 24 -بلوار كاج  -شهرك صنعتي يزد  -يزد  حميد منتظري هدشي الكترو كوير 54

 02188733095 02644226157 3361655547 6واحد  - 6پالك  -كوچه تهمتن  -خيابان سهروردي شمالي  -تهران  عليرضا داودي واناشيد 55

 01132073329 01132073330 4747168976 شهرك صنعتي منصور كنده -بابل  ياسر حسين زاده تر عالي قاپوفرمان گس 56

 02188786407 02188656225 1968853411 نبش فرعي هفتم -خيابان چهارم  -شهرك صنعتي جي  -اصفهان  عباس نقش نيل چي توليدي و پيمانكاري تاسيسات برقي يم 57

 مهناز محمد پور رودباركي ارس سوئيچ بوردتوليدي و صنعتي پ 58
پالك  -متري ايرج شمالي  12 -پنجم شرقي  -خيابان شيدايي  -خيابان دماوند  -تهران 

 12و  11
1133933146 02166707010 02166705904 
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 غالمعلي قاسمي تابلو سازان جاسب 59
 -انتهاي خيابان شهيد بروجردي  - 2فاز  -شهرك صنعتي شكوهيه  -قم 

 919پالك  - 9كالهدوز 
3738115763 02533342829 02533342829 

 علي نيكزاد دهجي نيرو سامان خاور 60
جنب  -بان اطهر خيا -پشت ميدان تره بار  -شهرك صنعتي مهدي آباد  -يزد 

 شركت شير نشاط
8915934339 03538250380 03538249166 

 05136679980 05136570009 9187113655 68و  66بين آزادي  -بلوار آزادي (جاده سنتو)  -مشهد  علي جواهري راد صنعت نيرو 61

 06142547109 06142547131 6463111960 خيابان اول - 1ي شماره شهرك صنعت -جاده شوشتر  5كيلومتر  -دزفول  سيد عبدالزضا بدر اروند نيروي دز 62

63 
تابلو سازان سهند(زيمنس 

 تابلو)
 04114482703 04114443105 137218955 كوي صنعتي شهيد مدني -جنب زيرگذر الله  -اتوبان شهيد كسائي  ايوب پاسدار

 حسين سروش ايستا نوآوران نيرو 64
 -ضلع جنوبي اتوبان  -شتگرد و نظرآباد بين پل ه -اتوبان كرج قزوين 

 6سالن شماره  -شهرك فخر ايران 
3331196751 02645310017 02645310019 

 02188615911 02188615910 1995833853 18پالك  -خيابان صنعت ششم  -بلوار توليدگران  -شهر قدس  كاظم گرامي پشتيباني صنايع 65

 01142193066 01142193868 4769119694 جنب كارخانه فرش ساوين -اتوبام قائمشهر، ساري  15كيلومتر  واره كاشانيسيد رضا طباطبايي ز الكترو تابلو 66

 08742223547 08742223479 6681737397 جاده سقز بوكان 5كيلوملر  -شهرك صنعلي قهرآباد -سقز -كردستان عبدالرحيم ايزدپناه فراز كنترل سقز 67

 02188789898 02188786868 1991945363 3شماره  -ابتداي خيابان مالصدرا  -ميدان ونك  -تهران  اسمعيل پورطاهريان رفني مهندسي فاز كا 68

 عباس شهيدي مظهرنور  69
 -خيابان شمشاد  -ميدان شقايق  -شهرك صنعتي نصير آباد  -نرسيده به رباط كريم 

 N13,N14پالك  -خيابان سرو پنجم 
1561937813 02177649921 02177635722 

 02188452732 02188405853 1567718653 5واحد  - 3طبقه  -  59پالك  -بين سهروردي و تركمنستان  -خيابان مطهري  -تهران  جانس آوديان صنايع برق هايبرد 70

 07713530234 07715555050 7516754437 روبروي ايران خودرو كارداني -(صلح آباد)  -خيابان طالقاني  -بوشهر  محمود معصوم مهندسي نوين مبنا 71

 02122010016 02122035499 8947183783 تجارت يكم -بلوار تجارت  -شهرك صنعتي خضرآباد  -منطقه ويژه اقتصادي يزد  حسام الدين توكلي ساخت تجهيزات برقي لنا يزد 72

 رضا تاكي برق آوران تاك صنعت البرز 73
روبروي  -متري  45بلوار  -آخر فاز دوم  -امير كبير  مجتمع كارگاهي -شهرضا  -اصفهان 

 آهن فروشي حجتي
8613733391 03158663100 03153241841 

 08337229662 08337220052 6714764848 پل اجالليه -خيابان معلم غربي  -كرمانشاه  حسن حاجيان مهندسي پروسكه 74

 07712524737 07712524737 7513875667 انتهاي خيابان هشتم -خيابان كارگر  - 2صنعتي شمارهشهرك  -بوشهر  عليكرم صابري صنايع برق كيهان نيرو 75

 03834223031 03834234918 8871673768 چهار محال و بختياري ، بروجن، شهرك صنعتي خادم القرآني، بلوار كار بيست متري پروانه علي بهرامي سرو ولتاژ 76

 07734243826 07734243819 7561836967 جاده برازجان به شيراز 2كيلومتر  -برازجان  عبدالناصر بهادر هادرتوليد  تابلوهاي برق صنعتي ب 77

 02165433200 02165436700 3164115793 127پالك  -سمت راست  -خيابان نهم غربي  -شهرك صنعتي صفادشت  -شهريار  محمد حسين رعيتي بناد كوكي غرب تابلو كرج 78

 02188708135 02188708136 1513813511 104واحد  - 24پالك  -خيابان احمديان ( پانزدهم)  -خيابان وزرا  -تهران  سيد محمود رحمتي تا الكتريكايمن ايس 79

 03154750236 03154759536 10861640713 انتهاي بلوار يكم -شهرك صنعتي سليمان صباحي  -آران و بيدگل  -اصفهان  سيامك حاجي قديري برق صنعتي مبتكر كوير 80

 03155515008 03155535059 8731753871 ابتداي شانزدهم غربي. - 2بلوار شماره  -شهرك صنعتي راوند كاشان  غالمرضا محسني نژاد توليدي صنعتي حفاظ فرمان 81

 04134204410 04134201509 5361736868 خيابان سي متري -شهرك صنعتي شهيد رجايي جنوبي  -تبريز  حسين داور سهند توان تبريز 82

 01133345823 01133345825 4849159533 شركت خزر برق ساحل -شهرك صنعتي آكند  -جاده دريا  -ساري  سيد مسعود تقوي خزر برق ساحل  83

 02136232596 02136232396 3373133619 شركت وارنا تابلو فجر -پشت پمپ بنزين دوم  -خيرآباد  -ورامين  حسينعلي رجايي وارنا تابلو فجر 84

 03146412623 03135724050 8179958561 12پالك - 2خيابان سوم  -شهرك صنعتي سجزي  -اصفهان  حسين مهرابي زاده هنرمند رسا صنعت آپاداناگروه مهندسي  85

 02633320853 02634255303 3366176471 3پالك  -خيابان اكسيژن  -جاده قزلحصار  -كرج  -استان البرز  جمشيد قبادپور طبرستان تابلو آريا 86
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 04136373548 04136373411 5159131886 جاده تهران  نرسيده به سه راهي اهر  كوي صنعتي مخترع 8تبريز  كيلومتر  علي الهامي انور برق آسان تبريز 87

 ايرج محمدي نكا نوين 88
تهران : خيابان ولي عصر ، خ توانير ، خ نظامي گنجوي ،خ پيوند ،كوچه خسرو 

 3زنگ واحد 10شيرين ، پالك 
1938737648 02126655630 02126655058 

 02144258159 02144258139 9175693113 جهاد و ميدان جمهوريگروه مهام شرق مشهدبزرگراه شهيد كالنتريحد فاصل ميدان محسن شادمان فن آوران صانع شرق 89

 08334733871 08334733871 6744131163 4جاده بيستون  شهرك صنعتي فرامان  خيابان ايثار  15كرمانشاه  كيلومتر  جواد هاشم پور صنايع برق فرامان 90

 02634450758 02634450733 3143876347 15خيابان ميالد  پالك -خيابان دهم جنوبي  -نعتي سرداران شهرك ص -ماهدشت  -كرج  آرش باستاني شارفن تابلو 91

 03137608172 03137608171 8465197158 5پالك  – 3خيابان  – 1فاز  –شهرك صنعتي مباركه  –اصفهان  رحمت اهللا مرادي سپاهان تابلو 92

 رضا حق بين رعد گستران حق بين 93
جنب  -پايين تر از سه راه انديشه  -بلوار رسول اكرم(ص)  -رد مال -تهران 

 144پالك  -اداره برق مالرد 
3351719696 02165194262 02165194262 

 03142290314 03142290150 8513114311 1026پالك -جنب پاركينگ ذوب آهن-چهار راه تختي-چهار باغ عباسي-اصفهان مرتضي شكراني حفاظ الكتريك صفاهان 94

 07723232650 07723222650 7531856385  -شهرك صنعتي  ريگ  -گناوه  فرامرز خرم آبادي تعاوني تابلوسازي برق فرامرزي (پديده) 95

 04142483381 04142420595 5381638371 شهرك صنعتي شبستر  -شبستر  محمد نجاتي داريان برق گستر درياني 96

 سعيدي رضا ملّا فنّي مهندسي بشري سازه 97
خيابان  -منطقه صنعتي كمرد  -كيلومتر بعد ار پليس راه جاجرود  3 -تهران 

 174پالك  -خيابان صنعت شرقي  -مريخ 
1977818851 02176262636 02176262263 

 03135723730 03135723728 8173634741 نبش فرعي يكم -خيابان يكم  -شهرك صنعتي جي   –اصفهان  محمود خوانساري آلفا برق 98

 b73 3761417393 02156417417 02156417107قطعه  -خيابان گلديس  -ميدان فن آوري  -شهرك صنعتي پرند  -جاده ساوه  سعيد طاهر ژوبين صنعت توان  99

 02182163777 02182163000 7614949999 كرمان تابلو -كيلومتر يك جاده زرند  -كرمان  عفت ايزد خواه كرماني كرمان تابلو 100

 03133373013 03133386007 8137996187 7پالك  - 24كوچه فردوسي  -خيابان پنج رمضان  -خيابان مسجد سيد  -اصفهان  مهدي مسائلي پرديسان فن آوران نيرو 101

 04432426776 04432426815 5736145746 191پالك  -جاده شهيد كالنتري  3كيلومتر  -اروميه  يوسف خالداري خامنه آذر تابلو نيرو صنعت اروميه 102

 02144094160 02144000520 1473686353  104پالك  - 30نبش گلستان  -بلوار اشرفي اصفهاني  -فلكه دوم صادقيه  -تهران  اصغر ولي پور آسيا بهين برق 103

 محمد باقر اسدي ثمين نيرو آذر 104
نخلستان بلوار  -شهرك صنعتي شمس آباد  -اتوبان قم  35كيلومتر -تهران 

 2پالك  - 5جنب گلشيد  -
1834177379 02156230300 02156230302 

 سيد محمد ريحاني نيا آذر فنون تابلو 105
متري  45انتهاي  -شهرك صنعتي شهيد سليمي  -آذر شهر -جاده تبريز

 سي متري چهارم شمالي -اصلي 
5375183389 02188173237 02188173510 

 08132526733 08132522405 6514643394 خيابان دهم -بلوار يكم  -شهرك صنعتي بوعلي  -همدان  ا سلطاني صحتغالمرض آرين الكتريك غرب 106

107 
مجتمع توليدي صنعتي بيتا برق 

 جنوب
 02189770528 07633510500 7915838169 روبروي رستوران سبز -شهرك صنعتي شماره يك  -بندر عباس  كاظم متوصل الحسيني

 داود آذربخش رس آذرتابلو پا 108
 -شهرك صنعتي عشق آباد  -قلعه نو  -جاده ورامين  12كيلومتر  -تهران 

 54پالك  -نبش خيابان هفتم 
1844165181 02136695059 02136695058 

 02156430595 02156430595 5381855365 14قطعه ي شماره  -شهرك صنعتي -روبروي سازمان تامين اجتماعي  -رباط كريم  محمد عبدي ايرسا گستر نورآسا 109

 03433386528 03433386087 7617199391 33نبش  -خيابان بنفشه  -بلوار مليكا  -شهرك صنعتي خضرا  -كرمان  حبيب اهللا قاسمي پور شركت سامانه توسعه صنايع برق پاد 110

 02155271464 02148000820 3397135653  2پالك  – D50قطعه  –نبش گل آذين  –خيابان گلزار  -شهرك صنعتي پرند –تهران  حميد حالجي قهي ميهن تابلو فجر 111

 سام عمادي زاگرس تابلو دي 112
روبروي كارخانه آرد  -جاده مهاباد  2كيلومتر  -اروميه  -آذربايجان غربي 

 ابتداي جاده آغچه قلعه -فردوس 
5735131978 04432425564 04432425618 

 04212276129 04212274867 5513957694 شهروند شهرداري CNGجنب جايگاه  -اتوبان مراغه تهران  عيل عطار موسوياسما آذر نيرو مراغه 113

 حسين دهقاني تابان تابلو شرق 114
 -متري سينا  24 -شهر صنعتي خرمدشت  -جاده آبعلي  23تهران كيلومتر 

 136پالك  -بين تقاطع اول و دوم 
1589613748 02188301665 02188820497 
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 01133272274 01133272272 4843185485 جاده نكا 3كيلومتر  -ساري  امير بهرامي توليدي و تاسيساتي ولت تابلو 115

 02832223724 02832223888 3431953417 پالك هشت -خيابان حكمت هشتم  -شهر صنعتي البرز  -قزوين  قه جعفر صدا آرمان تابلو البرز 116

 03433386386 03433386357 7167199618 26/1خيابان  -بلوار نسترن  -بلوار شقايق  -بلوار مليكا  -شهرك صنعتي خضراء  -كرمان  غالمرضا سالجقه تذرجي پارسيان تابلو جنوب شرق 117

 07137744756 07137744775 7175937595 جنب بيمه سالمت -خيابان وصال شمالي  -شيراز  غالمحسين يزداني پيمان برق الكتريك فاز 118

 آندره اسرائيليان صنايع توليد برق پارس نيرو خازن 119
 10جاده آبعلي  منطقه صنعتي كمرد  خيابان صنعت غربي  كوچه دانش  كوچه 

 101الك متري فرزين  پ
1653135157 02176266714 02176264799 

 024332223017 024332223016 4533155895 خيابان دي جنوبي  -شهرك صنعتي شماره يك(علي آباد)  -زنجان  حميد كاظمي توسعه پستهاي ايران ترانسفو 120

 04132441893 04132441893 5355111998 جنب زير گذر عابر پياده  -رو شاه بعد از پل هوايي خس -جاده تبريز آذر شهر  حسين فتحي استيار آذر تابلو سهند 121

 01142433927 01142433910 1531615674 2متري صنعت  16خيابان  - 2فاز  -شهرك صنعتي بشل  -شيرگاه  -سوادكوه  -مازندران  سهيل تجليلي تكساز تابلو بشل 122

 08634130503 08634130501 3819954173 خيابان شايگان -انتهاي بلوار اميركبير  - 1شهرك صنعتي شماره -ميدان امام خميني  -اراك  مجتبي نظام آبادي فجر تابلو مركزي 123

 07137392183 07137742581 7139937415 301خيابان  -پژوهش جنوبي  -ميدان پژوهش  -شهرك صنعتي بزرگ  -شيراز  شكراله بختياري نصب مهندسي صنعتي نيرو پيام شيراز 124

 03137608552 03137609027 846519548 264پالك  -بعد از نيرو كلر  -منطقه صنعتي اشترجان  -اصفهان  محمد جعفر خوش خلق تجهيزات برق و سياالت فوالد 125

 02188260707 02188252909 1454643711 شركت توليد ملزومات برق -شهرك صنعتي سپهر  -نظرآباد  -استان البرز  امير رضا بركتين توليد ملزومات برق 126

 02144905576 02144905571 1399816111 جاده مخصوص كرج 11كيلومتر  -تهران  محمد مهدي عليمراديان ايران سوييچ 127

 04137237519 04137222727 5514713986 جنب بازار ابزار -خيابان امام خميني  -مراغه  جعفر حديدي تابان مراغه 128

 02188549424 02188549418 1991644791 نبش خيابان پنجم -خيابان آزادي  -شهرك صنعتي كاوه  -ساوه  آرش نادعليان ارس تابلوپ 129

 02144006276 02144006273 1478646689 1پالك  -جنب صنايع چوب سرو  -خيابان سروستان  -خيابان كاشاني  -اسالمشهر  علي اصغر حافظ اشتر كات پارس نيرو تابلو 130

 05116572175 05116666583 ــــــــــــــ 272واحد  -مجمع اداري سپهر  -نرسيده به سه راه شاهد  -بزرگراه آسيايي  -مشهد  علي اكبر رضاپور توسعه انرژي آييژ 131

 02636107809 02636107809 3163816556 28پالك  -كوچه كانال آب  -كوچه سروستان  -گرمدره  -كرج  مهدي زارعي پايا برق جاويد 132

 02166616722 02166636702 1385763851 كوچه دانش -جنب انبار شركت زيمنس  -ابتداي بزرگراه فتح  -ميدان فتح  -تهران  امير حسين دهقاني صنعتي مهرآباد 133

 02133955090 02133955090 ــــــــــــــ 16پالك - 1لشيد خيابان گ -بلوار نخلستان  -شهرك صنعتي شمس آباد  -تهران  آقاي مروتي صنايع برق فرزيان 134

 02188714478 02188714451 1433634731 طبقه اول - 21شماره  -نبش فتحي شقاقي  -خيابان اسدآبادي شمالي  -تهران  يوسف اصغريان ايران سيبوك 135

 01334497445 01334497446 4341986981 روبروي رحماني - 5يلومتر ك -روستاي چوكام  -شهر خمام  -رشت  رضا يوسفي خزر برق گيالن قدرت 136

 01333240300 01333234557 4135938864 خيابان زنبق -شهرك صنعتي بندر انزلي  -بندر انزلي  علي محمدزاده پيشوري همياران كنترل شبكه 137

 03537273227 03537272058 8947184334 متري بنفشه  24 -خيابان گاليول  -بلوار اقاقيا  -رآباد شهرك صنعتي خض -يزد  سيد امير هوشنگ كالنتر زاده رانين صنعت گستر 138

 محمد جواد اسكندري گروه صنعتي نور نيرو برق آسا 139
خيابان امام  -خيابان صاحب الزمان(عج)  -فيروز آباد  -جاده ورامين  -تهران 

 36پالك  -حسن مجتبي(ع) 
1843117718 02136680312 02136680313 

 03433386027 03432456111 7617199731 18خيابان  -بلوار شقايق  -بلوار مليكا  -شهرك صنعتي خضراء  -كرمان  علي جبال بارزي كرمان ولتاژ 140

 امير حسين پور ميرزا تابلو صنعت يار 141
 - 44خيابان چكاوك  -بلوار ابن سينا  -شهرك صنعتي عباس آباد  -تهران 

 1898 پالك
1577733136 02188737774 02188755124 

 01132287189 01132287189 ــــــــــــــ 34توحيد  -كمربند غربي  -بابل  امين باباجانژاده صورتي مازيار صنعت بابل 142
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 مجيد رجايي گلسفيدي فرآيند تابلو پايا رجايي 143
بعد از زيرگذر  -خير آباد  -خيابان شهيد رجايي (جاده قديم قم)  -تهران 

 1پالك  -جعفر آباد  -مترو باقر شهر 
1815115387 02133115933 02133119115 

 بهروز علي ياري شيرازي تابلو دنا 144
خيابان  -بلوار الكترونيك  - 2فاز  -شيراز شهرك صنعتي بزرگ  -شيراز 

  417نبش خيابان  -سنجش 
7158185885 07137745513 07137745515 

 03537272398 03537272399 8947184337 ميدان اقاقيا  -بلوار نارون  -شهرك صنعتي خضرآباد  -يزد  علي بهروان آرمان تابلو يزد 145

 01333700332 01333701119 ــــــــــــــ خيابان شهيد اسدي -بعد از فرودگاه  -جاده انزلي  2كيلومتر  -رشت  فريدون منفردي كويخي نتوليدي صنعتگران ماهر گيالن زمي 146

 05135410479 05135413262 918575484 488قطعه  -فاز يك نبش تالش شمالي  -شهرك صنعتي توس  -مشهد  عبداهللا معاون مهندسي نو اختران 147

 06134427321 06134427322 6165759589 1خيابان تالش  - 3شهرك صنعتي شماره  -اهواز  محمد رضا اماني جهان صنعت تابلو 148

 01154392823 01154392823 4681774475 بلوار شهيد رزاقي -جاده نشتارود  5كيلومتر  -تنكابن  احسان ابراهيمي مهندسي و تابلوسازي برق پارس تنكابن 149

وليدي برق كنترل نيروي منطقه آزاد ت 150
 انزلي

 01344404050 01344404050 4333178453 خيابان شقايق -بلوار پامچال  -شهرك صنعتي حق رود  -بندر انزلي  علي عسگر عبدالعلي زاده

 02636101917 02636101917 ــــــــــــــ پشت انبار صدا و سيما -جاده مخصوص كرج  23كيلومتر  -تهران  جعفر زارعي توليدي تابلو برق خزان 151

 01333226401 01333226401 4336185614 شمال غربي ميدان اول -ورودي اول  -شهرك صنعتي رشت  -رشت  محمد علي افنوت نيرو سازان فومن 152

 برق صنعت گيالن توان 153
حميدرضا محمدي پور 

 خاجاني
 01333612566 01333612568 4188953667 نبش كوچه الله -ل نرسيده  به ميدان گي -بلوار امام خميني  -رشت 

 0263777347 0263777347 ــــــــــــــ شهرك صنعتي  -اشتهارد  -استان البرز  آقاي غني پور مبنا برق البرز 154

 01142546988 01142546988 4771666954 خيابان شهيد نبي پور -ميدان جانبازان  -جويبار  -مازندران  نادر كياني نور تابلو بابل 155

 01144786011 01144786012 4613746153 جنب نمايندگي سايپا -روستاي ترسياب  -شهرستان محمود آباد  سعيد غضنفري الكترو تابلو كاسپين شمال 156

 01154263023 01154263023 4683138666 ي لوله دهنرسيده به دوراه -خرداد  15خيابان  -جاده نشتارود  5كيلومتر  -تنكابن  داود برنجي كهكشان اشتياس 157

 برق و صنعت حسيني 158
سيد نورمحمد حسيني 

 لرگاني
 01152227353 01152222374 4846746619 كوچه شهرك صنعتي -خيابان شهيد كريمي  -نوشهر 

 01152358067 01152336779 ــــــــــــــ 21خيابان صنعت  -خيابان باباطاهر  -نوشهر  امين اهللا مهرياري مهريار تابلو كاسپين 159

 02533343143 02533343143 ــــــــــــــ 309پالك  - 2كالهدوز  -انتهاي خيابان شهيد بروجردي  - 2فاز  -شهرك صنعتي شكوهيه  -قم  وحيد عزت پور تعاوني سهند رسام الكترونيك 160

 02634208374 02634419306 3145964733 2طبقه  - 253پالك  -خيابان استقالل جنوبي  -طهري بلوار شهيد م -كرج  مصطفي بامستي آداك بهين نيرو 161

 ــــــــــــــ 09123605219 3188814647 درب طوسي -سمت راست  -خيابان جم  -جاده ماهدشت  -كرج  اسداهللا نجفي رعد تابلو البرز 162

 04446433625 04446433625 ــــــــــــــ صنعتكده پنجم  -شهرك صنعتي  -بوكان  -آذربايجان غربي  اسماعيل محمودي فني و مهندسي سيستم توزيع آژند 163

164 
فني و مهندسي پيشگامان ويرا 

 انتقال نيروي آمل
 سيد سجاد حسيني

نرسيده  -بعد از دو راهي اوجي آباد  -جاده آمل به محمود آباد  -آمل 
 دانشكده عالمه حسن زاده

4619165866 01143141481 01143141482 

 02188344579 02188322133 1558734314 20پالك  - 7گلشيد  -بلوار نخلستان  -شهرك صنعتي شمس آباد  -تهران  حسين صالحي شالكوهي احداث قدرت نيرو 165

 0862228017 0862228017 3837141660 309خيابان  -فاز سوم  -شهرك صنعتي خيرآباد  -اراك  مسعود نظام آبادي برق گستر صبا تابلو مركزي 166

 01152225940 01152226041 ــــــــــــــ مقابل پزشكي قانوني -شهريور  17خيابان  -چالوس  مرتضي خيري تابلو سازي صنايع برق خيري 167

 05136668151 05136652488 9139833859 119و  117بين آزادي  -جاده قوچان  3كيلومتر  -مشهد  رضا اسماعيل پور قوچاني مهندسي پيشرو خراسان 168

 02188889390 02188482290 9355133614 319پالك  - 3كوشش  -بلوار تالش  -شهرك صنعتي فناوري هاي برتر  -مشهد  عليرضا اردكاني پرشين تابلو تابان 169

 02155325216 02155339416 1879166893  51پالك  -خيابان شهدا  -ابان سادات خي -قوچصار  -شهر ري  -تهران  سيد جعفر هاشم زاده صنعتي نور آوران مهر قائم 170

 08633553275 08634056444 3837141365 4خيابان كارگاهي  -فاز يك  -شهرك صنعتي خيرآباد  -اراك  صابر صالحي فر مهندسي فوالد برق اراك 171
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 02188880683 02188792413 3391198154 5پالك  -كوي محب  -خاتون آباد دوم  - 18كيلومتر  -جاده خاوران  -تهران  محمود جعفرزاده توان صنعت مبين 172

 08134586603 08134586602 ــــــــــــــ خيابان يازدهم -نعتي بهاران شهرك ص -بهار  -همدان  جهانبخش قمري جهان سنجش نيرو بهاران 173

 03532634771 03532634770 8991793884 جنب قند و نبات افضلي -روبروي سازمان انرژي اتمي  -بعد از پليس راه جاده تفت  -يزد  حميد دهقان منشادي كاويان صنعت يزد 174

 07136407431 07136407430 7199158785 2فاز  -شهرك صنعتي صدرا  -راز شي محمد خالدي مبتكر صنعت صدرا 175

 0873383770 0873383392 6616874931 روبروي ماكاروني خاوين -خيابان اول  - 1شهرك صنعتي شماره  -سنندج  رحمان كسايي توليد تابلوهاي برق صنعتي 1038تعاوني  176

 07132622584 07132623210 7348113111 سمت چپ -دور برگردان اول  -ابتداي جاده شهريار  -زرقان  -شيراز   ميثم خارستاني تعاوني الكترو بختگان 177

 01734533314 01734533315 4931171745 4خيابان سازندگي  -شهرك صنعتي آق قال  -گرگان  عين اهللا ده باشي مهندسي گرگان تابلو 178

 07733330796 07733452268 7517765677 فرعي اول سمت راست -بلوار خليج فارس  - 2شهرك صنعتي  -بوشهر  ي ثابتسهيل جالل نيرو  كهرباي خليج فارس 179

 02165740466 02165740466 1145733559 خيابان گلستانك -خيابان درختي  -امير آباد  -جاده انديشه به اشتهارد  -تهران  عبدالواحد خورا پرتو كار تهران 180

 02634664035 02634664035 3198977534 1پالك  -متري الله  6نبش  -خيابان فروردين  -حصارك پايين  -كرج  سيد خالق مير عباسي لسكو كاليه پاسارگاد برق رستاك صنايع 181

 02634666656 02634666014 3198974674 حميدمجتمع صنعتي _مابين سه راه پست خانه و خيابان آقارضايي_حصارك_كرج حميد عليزاده شلماني الكترو پارس سيستم رعد 182

 04137728957 04137728957 5551831445 جنب پل روگذر -جاده جديد شهرك صنعتي  -بناب  -آذربايجان شرقي  اكبر امن زاده بهمني بناب  شركت تأسيساتي روشن بناب 183

 محمد صادق اسكندري نورتابان حشمتيه 184
انتهاي خيابان  -ي ده خير بعد از جاده -آباد فيروز -جاده ورامين  -تهران 

 5پالك  -كوچه آزادي  -روبروي استخر  -عبدي 
1144715169 02133939411 02136683946 

 02155464446 02155464446 1891786798 4/6پالك  -خيابان نرگس نهم  -شهرك صنعتي آفتاب  -تهران  ابوالفضل سبزي سفيران صنعت نيرو قائم 185

 02634566698 02634566698 3193755599 435پالك  -شاهين ويال  -متر مانده به ميدان امام حسين(ع)  300 -ميانجاده  -كرج  محمدرضا الياسي صنايع تابلو برق امين البرز 186

 07118354112 07118349236 7158631138 مت چپپشت پاسگاه جاده كشتارگاه اولين چهار راه س-سلطان آباد-شيراز حسام غالمي صنايع تابلو برق حسام پارس  187

 خسرو نامداري مهندسي الكترو  پرسو 188
چنب  -شهرك صنعتي برازان  -سه راه نايسر  -پليس راه همدان  -سنندج 

 ماشين سازي عباسيان
6613763439 08733239809 08733282631 

 02133971401 02133113917 1846116364 49پالك  -كوچه براتعلي   -آباد زمان  -شهرري  محسن رجبي بذل مهندسي تابلو الوند پارسيان 189

 02633531578 02633513841 3139689543 روبروي كارواش شازده  -بلوار سرداران غربي  -ميدان امام  -خروجي مهر ويال  -كرج  مجيد عبادي پارسيان صنعت صاعقه البرز 190

 077333532046 077333537682 7514665376 پشت انباربانك ملت-بزرگراه طالقاني -بوشهر  فرهي سيد عباس صنايع برقي آذرخش بوشهر 191

 03433386321 03432460580 7619647195 6پالك  17كوچه  -خيابان مطهري  -كرمان  كامشاد كاوياني جوپاري برق تابنده گستر 192

 01333562334 01333561414 4159665555 ساختمان گيالن تكنيك -خيابان اسد آبادي  -افتخاري  بلوار شهيد -رشت  رحمان رحيم زاده نوران تابلو گيالن 193

 02176266921 02176264452 1653134788 8فرعي سوم پالك-كوچه موسوي  -خيابان صنعت -شهرك صنعتي كمرد-جاجرود محمد اسكندري رعد نيرو فيدار 194

 02189784867 02122737460 8941183733 متري اول 24 -شهرك صنعتي خضر آباد  -زد ي محسن محمدرضائي كيان ايساتيس پارس 195

 روزبه تركي مهندسي برق آذر كليد 196
 12 -بلوار قبچاق  -يوسف آباد قوام  -صفادشت  -شهرستان مالرد  -تهران 

 1325متري پالك  20نبش  -متري سوم غربي 
1514644715 02188540208 02188732158 

 علي بيژن ويا صنعت آواي مدرنپ 197
سه راه عفيف آباد روبروي مجتمع تجارت  -خيابان قصر دشت  -شيراز 

 6جهاني ساختمان پرتوي واحد 
7177913393 07136103 07136103 

 02133953166 02133912090 1144845876 21قه اول پالك طب _نبش كوچه باربد ( ملي سابق ) پاساژ گراند هتل  _الله زار جنوبي  حسن مست عليخان سرتيپ ايمن برق صنعت رستاك 198

 02644210649 02644210649 3331736377 متر جلوتر از بيمارستان تامين اجتماعي 200خيابان امام امت  -هشتگرد  علي اصغر دو دانگه باالخاني رعد تابلو ساوج 199
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 تمشخصات شركت هاي توليدكننده تابلوهاي برق و پست هاي كمپك
 فكس تلفن كد پستي آدرس نام مدير عامل نام شركت رديف

 ــــــــــــــ 09177044558 7146716198 ( پردازش) 807شهرك صنعتي بزرگ شيراز بلوار كوشش شمالي خيابان ساعي فرعي  محمد جعفر اجري پيشتاز تابلو فارس 200

 07138234495 07138229780 7176886744 7كوچه -يابان يقطينخ-بلوار اميركبير-شيراز فرج اله ارغواني فاز گستر سپيد 201

 02177963318 02177354160 1659616811 330پالك  137و 135بين -شرقي 212خيابان -بلوار پروين-ميدان پروين-تهران پارس عزت اله كميجاني نيرو مولد يكتا 202

 02156793609 02156793610 1899639973 44مجتمع كارگاهي مپسا پالك  -انتهاي بلوار چمران  - 3فاز  -پرند شهر جديد  علي گلشادي قلعه شاهي اكباتان تابلو ايرانيان 203

 03157452324 03157450311 ــــــــــــــ گلپايگان خ آيه اهللا گلپايگاني جنب بانك ملي ايران احسان فيضي صنعت پژوهان فيض 204

 03537275093 03537275091 8947184999 تجارت چهارم -بلوار تجارت  -منطقه ويژه اقتصادي  -يزد پور محمد مهدي سعادت الكترو آروين كوير 205

 داود عزيزيها جزيره نور آريا 206
خ لوله گاز انتها  -خ امام خميني -علي آباد قاجار  -اتوبان آزادگان  -تهران 

 33سمت چپ پالك 
3319989496 02155147351 02155757297 

 02188723797 02188723795 1596984318 3بلوك-شرقي 4خيابان -شهرك صنعتي كوثر-كرج مصطفي در دسي سازندمهن 207

 02166687389 02166693611 3595184459 71خيابان قزوين سه راه آذري خيابان جرجاني پالك  -تهران  احسان اله افقي صنعت كاران آفاق 208

 02144077310 02144061483 1653145856 47سعيد آباد كوچه البرز پالك -جاجرود  -ان تهر حسين احمدي پيشگام تابلو شرق 209

 ــــــــــــــ 02832891163 3441837764 كوچه اول شرقي -خيابان باهنري  -ميدان معلم  -آبيك  -قزوين  يوسف يعقوبي پيشگامان صنعت برق اوستا 210

 عبدالحميد ياري الكترو نوين ياري 211
-تكاوران جنوبي-خيابان دالوران-خيابان هنگام-ميدان رسالت-تهران

 33و31خيابان الغدير
1687613663 02177450835 02177453895 

 02637310761 02637850635 3189714857 41پالك-جنوبي8خيابان-شهرك صنعتي سرداران-ماهدشت-كرج بهروز باالخاني نيكان تابلو فرا صنعت 212

 06132287975 06132287975 6177861348 12و11پالك-4شهرك صنعتي شماره -جاده ماهشهر2كيلومتر -اهواز فائزه بهدادفر توسعه انرژي پايا 213

 02166948297 02166930986 1457835437 تابلو ونوس-34پالك-روبروي كوچه نادر-خ رودكي شمالي-خ آزادي-تهران هاشم طايفي وحدت نوآوران سهيل 214

 03138783379 03132261071 8165158183 جنب بانك ملت -ابتداي جي  -فلكه احمد آباد -اصفهان  بهزاد مرادي ورنامخواستي ق سپاهانپرتو تابلو شر 215

 02122473714 02122470001 3393164448 176پالك -نبش كوچه سليمان زاده  -ازگل  -تهران  محمد جعفر زاده راسل تابلو 216

 02122338901 02122338904 1634874333 128قطعه  -15خيابان  -شهرك صنعتي مأمونيه  -اتوبان تهران ساوه  80كيلومتر -تهران  غالمرضا جاللي مزلقاني ومهندسي الوند پويا نير 217

 02189787216 02188392319 1144618545 واحد چهارم غربي 3/1خيابان يوسف آباد خيابان بيستون كوچه دوم الف پالك  -تهران  اقبال قديمي سطري پديده برق و صنعت 218

 02176255440 02176255440 1671945714 4واحد  41خيابان رسالت نرسيده به خيابان كرمان خيابان منصوري كوچه فالح  -تهران  رشيد ضيغمي رعد سازان مبين صنعت 219

 02133977573 02133935125 1144845868 16طبقه  اول پالك-پاساژ گراند هتل-خيابان الله زار جنوبي-تهران احمد علي سويسه صنعت سامان 220

 2166344837  02166344815 1145714659 9بعد از چهار راه منوچهري پاساژ ايرانيان زير همكف پالك  -الله زار  -تهران  سعيد يعقوبي بهار آسمان نيرو 221

 مرتضي داودي جم پيشگام نيرو صنعت جم 222
راه آدران شهرك صنعتي ده حسن آباد خيابان خاني جاده ساوه سه  -تهران 

 154روبروي تاور سازي پالك 
1367718453 02155880472 02155880472 

 02176262217 02176262217 1653161639 47فرعي سوم پالك  -كوچه ياس باغك  -كمرد  -تهران  مهدي محمدي مبين تابلو قائم 223

 رضا قيصري آرتا تابلو آريانا 224
حكيميه خيابان سازمان آب خيابان صنعت جنب بانك ملت داخل  -ران ته

 كارخانجات آزمايش كوچه چهارم شرقي سوله نيروگاه برق
1657856764 02177125751 02177071931 

 02176263960 02177965166 1656855544 36كوچه آزاده پالك  -صنعت شرقي  -كمرد  -جاجرود  -تهران  محمد امين كسرايي ايمن برق كسري 225

 محمد رسولي الكتروسان پرتو نيوساد 226
رباط كريم شهرك صنعتي پاسارگاد كاظم آباد خيابان صنعت هفتم  -تهران 

 46كوچه ياس پالك 
3764171999 02156574265 02156577665 

 02155195307 02155195303 1783743811 393تهران خيابان شوش غربي نبش چهارراه خاني آباد پالك  علي محمدي خاتم تابلو خليج فارس 227

 08733773648 08733771362 6617736646 جنب پخش دارو التيام-خيابان تعاون-1شهرك صنعتي شماره -سنندج-كردستان آرام دانايي هوشيار فن كردستان 228
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 مشخصات شركت هاي توليدكننده تابلوهاي برق و پست هاي كمپكت
 فكس تلفن كد پستي آدرس ر عاملنام مدي نام شركت رديف

 01733556531 01733559701 4979154816 نبش سه راهي-ميدان بسيج  خيابان اعتماد  -گنبد كاووس-استان گلستان  سميرا طالبي تعاوني توليدي آوا صنعت گلستان 229

 02133903798 02133152316 ــــــــــــــ 22يابان امام حسين ،پالك تهران،جاده خاوران،روبروي مسكن مهر فرون آباد ، خ علي پازوكي آتيه البرز پرنيا 230

 ــــــــــــــ 02133281498 1865187949 8، شماره 109شهرك صنعتي خاوران ، سايت فلز تراش ، خيابان صدف شرقي ، بلوك  ابوالفضل قشالقي يكتا فراز الكتريك 231

 ايليا بهينه كاران پويا 232
 سيد شاهين رئيسي

 منشادي
زيبا دشت فرخ آباد خيابان كشاورز انتهاي كوچه شهيد دستغيب جنب  -كرج

 دامداري حسن خاني
 02636882163 02636882163 ــــــــــــــ

 02166237814 02166204344 1373896891 104شهرك وليعصر خيابان سپيده شمالي نبش كوچه كريمي پالك  -تهران  فرهاد كمندي تابلو برق آرين هگمتانه 233

 02634509050 02634509050 3193739377 روبروي اداره برق منطقه غرب كرج -ضلع غربي ميدان امام حسين  -شاهين ويال  -كرج  هادي عسل فروش تابلو برق جم 233

 02133939025 02133115939 1144943513 43الله زار جنوبي پالك  -تهران  مصطفي روشنائي فر تابلو آريا جهان 234

 بهروز عليزاده كارگر نويد تابلو 235
خيابان  -انتهاي خيابان مدرسه  -اسفند آباد  -چهارراه مالرد  -شهريار 

 318پالك  -بيست متري چناران 
3155686358 02165583485 02165586079 

 سهند الكتريك نيرو 236
عليرضا اعتمادي 

 خسروشاهي
 -شهرك صنعتي زاگرس  -ه سه راه انديش -جاده مخصوص كرج  17كيلومتر 

 4پالك  -صنايع دوم  -خيابان صنعت 
1464713611 02146897080 02146869055 

237 
عمران تأسيسات خدمات عالء 

 خزر فن آوران
 E1 4851738144 01134543626 01134543626قطعه  - 2فاز  -شرك صنعتي بهشهر  -بهشهر  -مازندران  غالمعلي اصغري عاليي

 06132226286 06132226286 6143199518 31پالك  -بين سعدي و مسلم  -خيابان عطارد  -خيابان طالقاني  -اهواز  محمود شجاعي سياهي اهواز بهساز نصر 238

 محمد علي ولي بكي آذر منير تابلو برق 239
شهرك صنعتي صنايع  -جاده تبريز صوفيان  -تبريز  -آذربايجان شرقي 

 14و13 پالك - 12خيابان  -ساختماني 
5157694135 04142544500 04142544525 

240 
سازه هاي برق و صنعت 

 الهيجان
 01342333154 01342474038 4431156563 شهرك صنعتي سياهكل-الهيجان نصراهللا بهراد

 08334735208 08334735207 6719348675 2خيابان نو آوري  -ميدان انديشه  -شهرك صنعتي بيستون -كرمانشاه  سعيد سوريان فن آور كار زاگرس 241

 02133984614 02133984620 1865857346 2/2پاساژ ممتاز طبقه اول پالك -كوچه عليپور  -الله زار جنوبي -تهران داداش ديباج قرانقيه ديباج گستر گيتي 242

 04142485962 04142485961 5381738365 143پالك  -يثم غربي خيابان م -شهرك صنعتي شبستر  -آذربايجان شرقي  حسن صادق پور خامنه آذران تابلو برق پويا 243

 02536551324 02536551323 3718156543 7،  6درب   - بعد از تقاطع  - 15وچه ك -جاده كوه سفيد   -قم  مهدي خلجي كوير تابلو آذرخش گستر 244

 گام الكتريك سپاهان نوين ديار نون 245
سيد مهدي حسيني نجف 

 آبادي
خيابان شهريار  _2فاز  _ 2شهرك صنعتي نجف آباد _نجف آباد  -اصفهان 

 5پالك  3شمالي فرعي 
8513734541 03142694260 03142694261 

 سجاد قرباني آذران كنترل 246
تبريز  -اتوبان مياندو آب 4كيلو متر -شهرستان مياندو آب -آذربايجان غربي

 جنب پست بانك
 04445555826 04445555826 ـــــــ

 02634807114 02634811864 3199646776 157پالك -بعد از سه راه پيشاهنگي مقابل كرج بار  -كرج كمالشهر محمد جواد كوثري كوثر تابلو البرز 247

 01132264346 01132265327 4717699634 عبور علمدار-جاده قائمشهر -بابل  -مازندران  ميثم عباسي شير سوار افروز الكتريك شمال 248

 حميدرضا شادروانان طراح تابلو برق فارس 249
ساختمان حق  -روبروي خيابان منوچهري  -خيابان قاآني شمالي  -شيراز 

 طبقه اول-نگهدار
7139937194 07132602161 07137394979 

 03433386346 03433386347 7617199959 15ابانيخ-بلوارپامچال  -خضرا -2شمار يشهرك صنعت-كرمان يانار يريرضا قد شايان برق كارمانيا 250

 02166517706 02166524128 1463753314 38پالك  اليتهران و ابانيخ-ستارخان  ابانيخ -تهران  فرنوش افشارپور افق سازان توانكار 251

 01132287252 01132287253 4715939339 دور برگردان يروبرو- 7متر  لويك-جاده بابل به قائمشهر  -بابل يقاسم ضابط پور كار الكترو الله زار بابل 252

- اتيمحمد ب ديشه ابانيخ -سلمبر  يروستا- زكيدهستان كهر -يشهرستان ر-تهران انيماشااله داور تابلو برق آراد مهر 253
 طبقه همكف - 29پالك  - يزاده جنوب يدريفضل االه ح ديكوچه شه

1879165571 0215653047 02156532966 

 02133943475 02133943475 1144815531 3پالك-يپاساژ بهرام-يالله زار جنوب-ينيخمامام  دانيم -تهران  ياورخاني ييرضا رضايعل اانيالكتروصنعت د 254

 02176263456 02176263455 1653134737 22پالك   - اول يمتر هد- بيست متري صنعت – كمرد يشهرك صنعت - جاجرود -تهران  پور انيعباس نور توان نور تابلو 255
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 مشخصات شركت هاي توليدكننده تابلوهاي برق و پست هاي كمپكت
 فكس تلفن كد پستي آدرس نام مدير عامل نام شركت رديف

 03132665701 03132665702 8114754958 يموالنا صف يكوچه  ، ياتم يجاده انرژ ،روشن دشت  ،اصفهان  يبرزان يرسول صادق نوژان نيرو نوين ايرانيان 256

 02334584067 02334584067 1586856713 504پالك  ، 5تالش  ،بلوار تالش  ، يوانكيا يشهرك صنعت ،جاده تهران به گرمسار  يبريخ دوستيعل درضايحم آموت سپهر يصنعت 257

 02634560862 02634552565 3138993943 82شماره  ،ابوذر  ابانيخ ،گلشهر  يمتر 45 ،كرج  ،استان البرز  يشهرام ملك كرج برق سازه يمهندس يفن 258

 02156231935 02156231949 1144956819 425بهمن ، پالك  ابانيشمس آباد ، بلوار نگارستان ، خ يتهران ، شهرك صنعت يحسن رضائ كيبرق سگال الكتر يتابلوساز عيصنا 259

 01134775468 01134775471 4841188497 1فاز ،ينظر يموس يكا به بهشهر، شهرك صنعتجاده ن 5 لومتريمازندران، نكا، ك يخزائ يعباسعل مازند فاز يبرق صنعت 260

 كيخدمات قابوس الكترون 261
 يرضا دهقان ثان ديحم

 چاپشلو
 01733344451 01733344451 4971938311 43قطعه ،يشهرك صنعت،شهرستان آزاد شهر،استان گلستان

 02122847750 02122849908 1664793883 13پالك  انيسلم يروستا،صفا دشت  يصفا دشت بعد از شهرك صنعت ،اريشهر احمد قوانلو قاجار برق آوران يمهندس 262

 قره بالغ يجعفر ديفر كهربا الريآ 263
رضا بعد  نيتر از برج نگ نييايتر از مرزداران  نييپا ياصفهان يتهران بزرگراه اشرف

 10واحد  44از گلستان دهم پالك 
1471778699 02144040937 02144013804 

 08736226554 08736226554 6681137897 جاده سنندج جنب ايستگاه تحقيقاتي كشاورزي 2كيلومتر -سقز  فاضل توپچي توان الكتريك توپچي 264

صنعتي مهر آذين نوين تابلو  265

 سپاهان
 03138788072 03138788071 8165149998 خيابان زرين - جنب داروسازي محيا -سه راهي فرودگاه  -پل راهداران  -اصفهان  ايمان صفدريان

خدمات فني و مهندسي برق  266

 خزر سازان جاويد
 01144203491 01144203490 4616818176 ساختمان سپهر طبقه دوم-شهريور  17خيابان  -آمل  عليرضا عالي نژاد

 01133348898 01133348899 4814913548 روبروي اداره كل منابع طبيعي استان -ار پاسداران بلو -ساري  -مازندران  نعمت سليمي اميري مهندسي برق مازند نور 267

 08736214483 08736323494 6681746981 جاده سقز بوكان 5شهرك صنعتي كيلو متر -شهرستان سقز-استان كردستان  زانيار ايزد پناه تجهيز تابلو سقز 268

 01133343220 01133343221 4813175179 رو بروي اداره آب منطقه اي مازندران-بلوار قائم شهر-ساري  ايمانيمرتضي   مهندسي مازند تابلو ساري 269
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