
cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

iran novin radiator5A01صنایع ایران نوین1

Ghalebsazane Setaak Esfahan5A02تولیدی قالبسازان ستاک اصفهان2

Sepanta Palaye Pars5A03سپنتا پاالیه پارس3

کت صنعتی کوشش4 koushesh industrial company5A04شر

یک5 Emen IstaElectric co.5A05ایمن ایستا الکتی

کت پیشگامان انرژی نوژان6 nozhan energy5A06شر

radin azerakhsh alvand5A07مهرداد خلیل زاد ه7

setare sanat part5B01ستاره صنعت پارت8

hava sanate tav5B02هوا صنعت تاو9

mehrafrooz gharin5B03مهرافروزقرین10

NEGARAZMAYESH5B04نگارآزمایش11

Amoozeshgah karafarinann arian5B05آموزشگاه کارآفرینان آرین12

کت مهندیس صباتام صنعت13 sabatam sanat5B06شر

ل14 Paya Control5B07پایا کنتی



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

ن سومر15 fars mashine somer5B08فارس ماشی 

BUTANE INDUSTRIAL GROUP5C01گروه صنعتی بوتان16

کت صنعتی شوفاژکار17 chauffagekar ind. co5D01شر

Hami Sazeh Asayesh5E01حایم سازه آسایش18

Gozine Sanat  Tasisat5E02گزینه صنعت تاسیسات19

bernoulli5F01برنویل20

ش تاسیسات پیکان21 Gostaresh Tasisat Peykan5F02گستی

parsan gostar pasargad5F03پرسان گستی پاسارگاد22

Ader tavan nami5F04آدر توان نایم23

Radman Insulation5G02رادمن چسب عایق24

Ati sazan khashaneh khavarmianeh5G04آتی سازان کاشانه خاورمیانه25

کت فراصنعت تهویه رها26 FARA SANAT TAHVIE RAHA5H01شر

QAEM COPPER INDUSTRIES5K01صنایع مس قائم27

atlastek javid pars5K02اطلس تک جاوید پارس28



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

tabadol sanat espadana5K03تبادل صنعت اسپادانا29

VIUNA HVAC INDUSTERIAL5L01صنعت تهویه ویونا30

ناشنال31 Superpipe International6A01سوپرپایپ اینتی

ن فراز پایدار32 Behin Faraz Paydar6A02بهی 

اب لوله آرین33 mirab loole  arian6A03مت 

کت صنایع پمپ آبارا34 ABARA PUMP INDUSTRIES6A04شر

کت بابک مس ایرانیان35 IRANIAN BABAK COPPER COMPANY6B01شر

sadra polymer spadana6B02صدرا پلیمر اسپادانا36

ان اروندگشهراب 37 SHAHRAB GOSTARAN ARVAND6B03ستی

Najmi Copper Collection6B04B05کاالی مس نجیم38

MESSALLIAGE6B06مس آلیاژ39

کت صنایع توسعه ساختمان آروشا40 شر
arusha development industrial 

company
6B07

gitipasand industrial group6C01گروه صنایع گیتی پسند41

ن سامان تهویه ایرانیان42 Saman Tahvieh Iranian6C02مهندسی 



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

اشان سپاهان43 Behtarashan Sepahan6D01بهتی

Poliran Ettesal6E01پیل ران اتصال44

vinoplastic6E02وینوپالستیک45

ناشنال46 Superpipe International6F01سوپرپایپ اینتی

parto Abgardan7A01پرتو آبگردان47

Avijeh Palayesh7A02آویژه پاالیش48

کت عمران گستی اریکه49 omrangostararike7A03شر

Bani Bast Pars7A04باتن بست پارس50

bahar pump7A05بهار پمپ51

vog omid golestan7A06وگ امیدگلستان52

azaran industrial group7B01گروه صنعتی آذران53

کت صنایع نوید موتور54 navid motor co7B02شر

tadavomaramesh7B02/1تداوم آرامش55

Qatran Ettesal7B03قطران اتصال56



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

57
کت خدمات مهندیس هوا صنعت  شر

تهران
HAVA SANAT TEHRAN7B04

و پمپ آسارا58 Asara Electropump Industries7B05صنایع الکتی

Farab7C01فارآب59

کت بسپار گستی پویا60 Baspar Gostare pooya co7C02شر

Ghoshouni Industrial Co7D01گروه صنعتی قشوتن61

Superpex7D02سوپرپکس62

کت نیک بسپار یزد63 Nikbaspar Yazd7E01شر

سازی تکسا64 Taksa industries valve7F01صنایع شت 

کت تولیدی لوله و اتصاالت وحید65 vahid pipe &fitting co7F02شر

کت ژوپن گاز66 joupangas co27A01شر

Etfa Hamyar Energy27A02اطفا همیار انرژی67

karizab27A03کاریزاب68

aligholi27A04زانو سازی علیقیل69

کت سبالن تهویه برودت70 Sabalan Air Conditioning Co.27A05 A06شر



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Vira Maham Vesta27A07ویرا مهام وستا71

وموتور گلپایگان آریا72 Eletromotor golpaygan aria27A08الکتی

sana mobadel tose pars27B01ثنا مبدل توسعه پارس73

mahname bazar sakhteman27B02ماهنامه بازار ساختمان74

FaraNahayat Gostar Parsian27B03فرانهایت گستی پارسیان75

asayesh diar noon27B04آسایش دیار نون76

Future Energy Architecture27B05معماری انرژی آینده77

bolandaye sanate jahan afraz27B06بلندای صنعت جهان افراز78

کت تبادل سازان تهران79 Tabadol Sazan Tehran27B07شر

IRAN SHIR27B08ایران شت 80

مهندیس و ساخت فرآیند ثاقب81
Sagheb Process Eng & Construction 

co
27B09

tehran mobaddel27B10تهران مبدل82

کت صنعتی فرساد ارژنگ83 شر
INDUSTRIAL FARSAD ARJANG 

COMPANY
27C01

SAPHYAD27C01/1صافیاد84



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

85
ونیک  کت تعاوتن مهندیس الکتی شر

بهرشد
Behroshd Electronic Engineering Co27C02

86
صنایع تهویه )گروه تولیدی میقاتن 

(حسام

gorooh tolidi meyghani (sanaye 

tahviye hesam)
27C03

کت کیان مبتکر پارس87 kian mobtaker pars co27C04شر

sarv arman tahvieh27D01شو  آرمان تهویه88

ز89 Faraz tahvieh alborz27D02فراز تهویه التر

vestadezhasia27D03وستادژآسیا90

و پمپ ثامن گستی91 Samen Gostar Electropump27D04الکتی

chalenger27E01چلنگر92

LooleGostar Golpayegan27E02لوله گستی گلپایگان93

94
کتهای تاسیساتی و صنعتی  سندیکای شر

ایران

Iranian Syndicate of 

Mechanical,Electrical and Industrial 

Companies

27E03

Ariya Industrial Group27E03/1گروه صنعتی آریا95

شمایش گرمایش تهویه مانیل96
Manelli Cooling Heating Air 

Conditioning
27E04

orientahvieh ava35A01اورین تهویه آوا97

98Westen AirWesten Air35A01



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

KOUH-E-YAKH PAYTAKHT35A02کوه یخ پایتخت99

100COOLEXCOOLEX35A02

کت تهویه شمایش رها101 Tahvieh Sarmayesh Raha CO35A03شر

102WipcoolWipcool35A03

Sayan Owj Pars Kerman35A04سایان اوج پارس کرمان103

104RothenbergerRothenberger35A04

Phase Sevom Gharn35A04/1فاز سوم قرن105

106ZETKAMAZETKAMA35A04/1

107
کت مهندیس و بازرگاتن آرمان تهویه  شر

نیک اندیش

Arman Tahvieh Nik Andish 

Engineering and Trading
35A10

108SUZUKISUZUKI35A10

کت مهندیس مرصوص کام109 Marsus Com35A11شر

vistamehr35B01 B02ویستامهر سپاهان110

ز111 modern tahviye hava resan alborz35B03مدرن تهویه هوا رسان التر

کت تولیدی و صنعتی صنعت یاران112 Sanatyaran Ind &  Pro Co35B04شر



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

ل وپردازش هوشمند113 کت کنتی Intelligent Control and Processing Co.35B06شر

114SPLUSSSPLUSS35B06

یک115 BADR TECH  ELECTRIC35B07بدرتک الکتی

116MIDEAMIDEA35B07

ن117 paydar tahvieh caspian35C01پایدار تهویه کاسپی 

Sarmayesh Tahvieh Sam35D01شمایش تهویه سام118

119EuroklimatEuroklimat35D01

120DonfossDonfoss35D01

kara tahvieh asr e novin35E01کارا تهویه عرص نوین121

122KRAKEYKRAKEY35E01

123KEYTERKEYTER35E01

یک124 tochalelectric35F01توچال الکتی

125mitsubishi electricmitsubishi electric35F01

Kia Tahviyeh Koohsar35G02کیا تهویه کوهسار126



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

کت جهان تهویه اعتماد127 jahan tahvieh etemad35H01شر

Pars Glass Wool35K01پشم شیشه پارس128

129green air conditiongreen air condition35K01

fanavaran hava pasargad35L01فن آوران هوا پاسارگاد130

Arshehkar38A01آرشه کار131

انجمن صنفن صنعت تاسیسات132

Iranian syndicate of  Heating 

Refrigeration and Air-Conditioning 

Industries

38A02

vahidrefrigrationindustries.com38A03صنایع برودتی وحید133

38A03دنفوسدنفوس134

38A03رفکامپرفکامپ135

ر136 ن ربیتی ن 38A03بیتی

38A03کوپلندکوپلند137

138O&FO&F38A03

38A03ویکاویکا139

38A03کولمیتکولمیت140



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

141SRMSRM38A03

ن سازی اراک142 Machine Sazi Arak38A04ماشی 

garmiran38A05A06تولیدی و صنعتی گرم ایران143

hivasanat mehr38A10هیوا صنعت مهر144

Tisa Sanat Broudat38B01تیسا صنعت برودت145

146GEA BOCKGEA BOCK38B01

Ase tejarat asia38B02آسه تجارت آسیا147

148BITZERBITZER38B02

149DANFOSSDANFOSS38B02

150PANASONICPANASONIC38B02

151EBMEBM38B02

152COPLANDCOPLAND38B02

153SUBCOOLSUBCOOL38B02

154EMBRACOEMBRACO38B02



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

کت بازرگاتن صنعتی کارا روش صبا155 شر
Kara Ravesh Saba Industrial 

Commercial Company
38B03

156CARELCAREL38B03

157RecuperatorRecuperator38B03

158BelimoBelimo38B03

tahvihe danan tehran38B04تهویه دانان تهران159

Sarmayesh Garmayesh Abnos38B05(گیتی پسند)شمایش گرمایش آبنوس160

Azar Nasim38C01آذر نسیم161

کت برودتی وحرارتی نیک162 NIK INDUSTRIAL REFRIGERATION38C02شر

کت تولیدی مهراصل163 MEHRASL38D01شر

Saghafi Trading Group38E01گروه بازرگاتن ساتراپ ثقفن164

ن تهویه آسیا165 abtin tahvieh asia co38E02گروه تجاری آبتی 

166grundfosgrundfos38E02

167zilmetzilmet38E02

168danfossdanfoss38E02



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Pooyesh Tahvieh38E03پویش تهویه169

Packman38F01پاکمن170

hamidreza shahrokhi38F02حمید رضا شاهرخن171

Damvand Pars Air Cond.38F03تهویه دماوند پارس172

کت صنعتی عمران تهویه173 OMRANTAHVIEH38G01شر

174
بازرگاتن سیال 

ل آالت)کنتی (اتصاالت.لوله.شت 
FLUID CONTROL ( Valve.Pipe.Fitting)8-9A02

Pakab Farayand Novin8-9A03پاکاب فرایند نوین175

karino tasisat8-9A04کارینو تاسیسات176

کت سهند کارآزمای177 sahand kar azmai8-9A05شر

178warmhauswarmhaus8-9A05

Taleie Mehr Sepahan8-9A06طلیعه مهر سپاهان179

180
کت فتن مهندیس نوآوران تاسیسات  شر

پویا
Noavaran tasisat puya8-9A07

mahabab iranian8-9A08مهاب اب ایرانیان181

و موتورآریا182 Fanavaran Electro motor Arya8-9A09فناوران الکتی



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

کت صنعتی وتولیدی مشعل کاوه183 mashalkaveh IND.&MFG.Co. Ltd8-9A10شر

یز184 کت فتن مهندیس هموارصنعت تتر Hamvar Sanat Tabriz8-9A11شر

کت کوالک گستی یزد185 koolak gostar yazd8-9A12شر

AKHGAR TABESH IRANIAN8-9A13اخگرتابش ایرانیان186

کت مهران شد187 Mehran Sard Co.8-9B01شر

کت درویش پایا188 Darvish paya company8-9B02شر

ان سهند آذربایجان189 حرارت گستی
hararat ghostaran sahande 

azarbaijan
8-9B03

Armani way iranian shine8-9B04راه آرماتن پرتو ایرانیان190

TAHVIEH SEPEHR8-9B05تهویه سپهر191

کت شعله افروزان دیمه192 Sholeh Afrouzan Dimeh8-9B06شر

geravand production8-9B07تولیدی گراوند193

zima Sanat8-9B08زیما صنعت194

Saman Paya Ideh8-9B09سامان پایا ایده195

iranheater8-9B10ایران هیتی196



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

ARIAN GAS PARTAK CO8-9B12آرین گاز پارتاک197

Pakab Faraz Sanat Hezare8-9B13پاکاب فراز صنعت هزاره198

اب199 Mirab8-9C01مت 

Azartabejey8-9D01آذرتاب خر200

کت ایمرگازپاد201 immergas8-9E01شر

garmaafarin isatis indastrial8-9F01گروه صنعتی گرماآفرین ایساتیس202

9G01-8فوالد مبارکه203

ن پژوه204 Arman Behine Pajouh8-9H01آرمان بهی 

Suzan bastar sanaat sahand8-9H02سوزان بستی صنعت سهند205

fara sanat jedar8-9H03فراصنعت جد ار206

ز207 و تهویه التر Niroo Tahvieh Alborz8-9K01نت 

ENERGY KESHVAR8-9L01انرژی کشور208

ن سازی ایران 209 luleh va machinsazi iran8-9M01(سهایم عام)لوله و ماشی 

pars mashal8-9N01پارس مشعل210



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

کت ساحل مولدسازان پارسه یزد211 sahil mould sazan parse yazd8-9N02شر

IRFU8-9P01ایرفو212

makhzan foolad rafe8-9R01مخزن فوالد رافع213

کت وگ ایران 214 VOGIRAN (BIHAMTA)8-9S01(تر همتا)شر

ق215 کت شفیع سازه شر shafei sazeh shargh8-9S02شر

Pishgaman shofaj Iran10-11A01پیشگامان شوفاژ ایرانیان216

Rahavard Saei10-11A02رهاورد سایع217

تولیدی رادیاتور میس آذرپرتو گرما218
Productionof copper 

radiatorAZARPARTOV GARMA
10-11A03

Barghavaran Eng. Co10-11A04مهندیس برق آوران219

HI COOL10-11A05های کول220

Noavaran Fanavari Etelaat Emruz10-11A06نوآوران فناوری اطالعات امروز221

joya fan10-11A07جویافن222

کت فرآیند پژوهان صنعتی223 farayand pajouhan sanati10-11A08 A09شر

GRP WATER TANK10-11A10عمران صنعت آوا224



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Alvand Industrial Group10-11A11صنایع مرغداری بهینه گستی الوند225

226
کت تولیدی صنعتی قطعه سازان  شر

شوکت
Gheteh Sazan Shokat Co10-11A12

karatechnic10-11A13کاراتکنیک227

shimi sanaat vaheb10-11A14شییم صنعت واهب228

کت پایا تجارت اسپادانا229 PAYA TEJARAT SPADANA10-11A15شر

ن هوشمند رایمند230 Raymand intelligent machine10-11A16ماشی 

tazhan sanat ariano10-11A17 A18تاژان صنعت آریانو231

ziboo fan avar pars10-11A19 A20زیبو فن آورپارس232

ل233 pac ab control10-11A21پاک آب کنتی

و صنعت انرژی234 PETRO  INDUSTRY  ENERGY10-11A22پتی

H & p10-11A23اچ  اند  تی235

کت مهندیس اردال236 ARDAL ENGINEERING co10-11A24شر

Tecnical Engineering Institution10-11A25موسسه فتن مهندیس تکنیکال237

Lian Azin Energy10-11A26لیان آذین انرژی238



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

ن239 OXIN ENERGY SOLUTIONS10-11A27راهکار انرژی اکسی 

Tasisat randeman10-11A28تاسیسات راندمان240

Ehsan Afruz Masheal10-11A29احسان افروز مشعل241

ن242 plastomin10-11A30پالستومی 

donyayemakandehpars10-11A31دنیای مکنده پارس243

TAMAM TADBIR10-11A32تمام تدبت 244

avand energy ertebat10-11A34آوند انرژی ارتباط245

گروه تحقیفی تولیدی فناورآب ضامن246
Fanavarab e Zamen research and 

industry group
10-11A35

کت شماسازان بهار زاگرس247 sarmasazan bahar zagross10-11A36شر

helco sahar gas10-11A37هلکو سحر گاز248

Mana Tahviyeh Naghshe Jahan10-11A38مانا تهویه نقش جهان249

ان250 Geniran10-11B01 B02ژنت 

Sedaye Abe Darya10-11B03صدای آب دریا251

ن مهر ادوار252 amin  advar fitting installation10-11B04اتصاالت و تاسیسات امی 



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

mehregan karan iranian bast  pazh10-11B05`مهرگان کاران ایرانیان بست  پاژ253

Rahmati Industrial Factory10-11B06کارخانه صنعتی رحمتی254

cheechest10-11B07طراخ و تولیدی خی چست255

sepide mehr esatis10-11B08سپیده مهر ایساتیس256

کت عطر بیک یار257 bicyar10-11B09شر

mohandesi jaamriz10-11B10مهندیس جام ریز258

ن سازی سگال قزوین259 Sanaye mashin sazi segal alborz10-11B11صنایع ماشی 

کت تولیدی و صنعتی بابا صنیع260 شر
{babasani industrial manufacturing 

co.{pjs
10-11B12

ن رابط خوب261 Rastin Rabet Khob10-11B13راستی 

یف262 ISTA POLYMER SHARIF10-11B14ایرانیان ایستا پلیمر شر

Youtab Tahvieh Arya10-11C01یا}یوتاب تهویه آ263

کت تولیدی شت  آالت پرس سهند264 company press sahand10-11D01شر

ل پمپ265 control pump10-11D02کنتی

Radman Kavian Sepahan10-11D03رادمان  کاویان  سپاهان266



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

ن267 Behradin Energy Persian10-11D04بهرادین انرژی پرشی 

ان انرژی268 pishrun energy10-11E01پیشر

ز269 SABA DIESEL ALBORZ10-11E02سبا دیزل التر

ن اندیشان270 BEHSAZ ENERGY10-11E03به ساز انرژی ستر

ونییک دولت271 سامانه تدارکات الکتی
Government Electronic Logistics 

System
10-11E04

272
ی رهجو انعکاس   هتن

ی
موسسه فرهنیک

تصویر
Rahjou Enekas Tasvir10-11E05

Bruntab Energy10-11E06برون تاب انرژی273

akropol10-11F01آکروپل274

Afra sazeh talay e abi10-11F02افراسازه طالی آتر275

و موتور ایران276 Iran electromotor industry co10-11F03صنایع الکتی

کت تهویه آرسام صبا277 tahvieh arsam saba10-11F04شر

کت تولیدی پاالناب278 Pala Naab CO10-11G01شر

آالت مالتن279 melanie taps10-11G02شت 

iran garmafar10-11H01ایران گرمافر280



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

کت لوله گستی خادیم281 Pipe Gostar khademi co10-11H02شر

tahvieh novin iranian10-11K01تهویه رویا نوین ایرانیان282

IRANIAN KAVEH PRECISION TUBES10-11K02لوله های دقیق کاوه ایرانیان283

کت قطعات صنعتی  پارس284 pars industrial parts company10-11L01شر

Azar Pump Iraniyan10-11L03آذر پمپ ایرانیان285

کت هواکاران تهران نوآور286 Havakaran tehran noavar10-11L04شر

arya baron toos10-11M01آریا بارون توس287

laaran10-11M02لعران288

yekta sistem imen iraniyan10-11M03یکتا سیستم ایمن ایرانیان289

کت صنعتی تهویه هامون290 شر
tahviehhamoon manufacturing 

company
31AA01

farjam sanat ebtekar31AA02فرجام صنعت ابتکار291

Aryan Arvin Industrial co31AA03تولیدی و صنعتی آرین آروین292

Nik Paran Sanat-e Jam31AA04نیک پرن صنعت جم293

ن تهویه هم آرا294 PISHGAM TAJHIZ TAHVIEH HAMARA31AA05A06پیشگام تجهت 



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

سامانه های دما نور انرژی سدنا295
samanehaye dama noor energy 

sedna
31AA07

manufacture of Air diffuser and Grill31AA08دریچه آوران کاروتالش296

وان تهویه الوند297 sirvan tahvieh alvand31AA09ست 

298
ن
VIRA SAFI31AB01 - B02ویرا صاف

ن299 Ahadplast marbin31AB03احد پالست ماربی 

SORBON RAHAVARD31AB04فتن مهندیس سوربن ره آورد300

najmi technical institute31AB05B06موسسه فتن نجیم301

IRAN AIR CURTAIN CENTER31AB07مرکز خرید پرده هوای ایران302

کبت 303 پیشتازان صنعت نوین امت 
(Amirkabir New Industry 

Pioneers(ANIPCO
31AB08

304SchneiderSchneider31AB08

Omran Sazan Mahab31AB09عمران سازان مهاب305

31AB10ماهنامه تهویه و تاسیسات306

Shahrokhi industrial group31AC01گروه صنعتی شاهرخن307

Radin Sanat Faraz31AC02رادین صنعت فراز پارس308



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

GarmaGostar Industry31AD01صنایع گرماگستی309

Tahvieh Bisotun Parsian31AD02تهویه بیستون پارسیان310

Tahvieh azarbad31AD03تهویه آذرباد311

Mahtab Shahrokhi31AE04مهتاب شاهرخن312

Abara Qazvin31AE05آب آرا قزوین313

marpichsanat novine pouya31AF01مارپیچ صنعت نوین پویا314

deket31AF02دکت315

کت لیو نفیس پارس316 LEO NAFIS PARS CO31AF03شر

Iran Industrial Vibrations31AG01ارتعاشات صنعتی ایران317

fanavaran nasb tasisat parsian31AG02فناوران نصب تاسیسات پارسیان318

tehran sanat pishgam sepand31BA01تهران صنعت پیشگام سپند319

Taha Ghaleb Toos (TGT Co.)31BA02طاها قالب توس320

Noavaran Sanat Atrin31BA03نوآوران صنعت آترین321

Noavaran Wis Esta31BA04نوآوران ویس استا322



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

ن323 NoAndish Aab Caspian31BA05نواندیش آب کاسپی 

khaneh ayegh iranian sepehr31BA06خانه عایق ایرانیان سپهر324

Gashtavar Fonoon Mehr31BA07گشتاور فنون مهر325

کت صنعتی آ326 sanati  amc31BB01یس.ام.شر

آموزشگاه فتن و مهندیس کاشانه327
Kashaneh Engineering Technical 

Institute
31BB02

و ی سپهر مهار328 کت پخش نت  pakhsh niroo sepehr mahar co31BB03شر

COOLSUMMER31BB04کول سامر329

MehrKanazSanat31BB05مهرکانازصنعت330

MOHIT SANAT PASARGAD31BB06محیط صنعت پاسارگاد331

Farayand Sazan Mahab31BB07مهندیس مشاور فرآیندسازان مهاب332

کت دانش بنیان آزاد فیلتی333 Azad Filter31BB08شر

bronzkar31BB09کارخانه صنعتی برنزکار334

Azarsam Instrument Co.31BB10ابزار دقیق آذرسام335

sana insulation industrial group31BC01گروه صنعتی سانا عایق336



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

337MAPPYMAPPY31BC01

Tehran polymer yara31BC02تهران پلیمر یارا338

tohid industrial group31BD01گروه صنعتی توحید339

ستان340 TABARESTAN PLASTIC COMPLEX31BD02مجتمع پالستیک طتر

341
کت تعاوتن گروه مهندیس پیشگامان  شر

تالش و تدبت 
GEP Engineering Group31BE01

کت رادمان پالست آپادانا342 radman plast apadana company31BE02شر

kasra central vacuum31BF01جارومرکزی کشی343

کت تهویه تاسیسات مکش و دهش344 mackesh & dahesh . co31BF02شر

Middle East Copper Alloy Co31BF03مس آلیاژ خاورمیانه345

kimia sanaat31BG01دریچه سازی کیمیا صنعت346

faraz mahan ayegh paydar31BG02فراز ماهان عایق  پایدار347

Tabadol Kar Co31BG03صنعتی تبادل کار348

darvazeh  melal jahan31BH01دروازه ملل جهان349

Sanaye Padideh Iranian Fan31BH02صنایع پدیده ایرانیان فن350



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

351emakemak31BH02

352
انجمن  کارفرماتی تولید کنندگان سیستم 

های تهویه مطبوع ایران
hvac association38BA01

DAMANDEH38BA01/1دمنده353

sepand tahvieh38BA02سپند تهویه354

کت صنایع شماآفرین ایران355 sanay sarmaafarin iran38BA03شر

وسامانه الوند356 Electo Samaneh Alvand38BA04الکتی

ز357 Tahvieh Alborz Engineering38BA05مهندیس قطعات تهویه التر

Faraz Kavian38BA06فرازکاویان358

و تهویه امیتن359 NIROO TAHVIEH AMINI INDUSTRIES38BA07صنایع نت 

Pakzy38BA08پاکزی360

TOOFANSAZ38BA09دانش بنیان طوفان ساز361

ن362 ASA MOBADEL CASPIAN38BB01آسا مبدل کاسپی 

conditioning pulad38BB03صنایع برودتی پوالد363

Coil sazan aria38BB04کویل سازان آریا364



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

کت فرم دما365 formdama38BC01شر

DAMANDEH38BC02دمنده366

tahvieh38BD01تهویه367

Aria Tahvieh Khorasan38BD02آریا تهویه خراسان368

Yekta Tahvieh Arvand Ind38BE01صنایع یکتا تهویه اروند369

HAVASAZ38BF01هواساز370

nima tahvie38BG01نیما تهویه آرا371

کت تهویه دماوند372 Damavand Air Cond. Co.38BG02شر

G.S.I COMAPANYگروه صنایع خر اس آی373
OPEN AREA  10-

11
op 10,11-14

ن374  گرما تجهت 
garmatajhizصنایع حرارتی

OPEN AREA  10-

11
op 10,11-15

Arta nasim tahviehآرتا نسیم تهویه375
OPEN AREA  10-

11
op 10,11-16

irandoodkeshایران دودکش376
OPEN AREA  10-

11
op 10,11-17

TAHVIE KOOHSARANOPEN AREA  27op 27-26تهویه کوهساران377

Abgoon Tahvie AriaOPEN AREA  27op 27-27آبگون تهویه آریا378



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Amitis Chemical InnovationsOPEN AREA  27op 27-28آمیتیس کیمیا نوآور379

tehran mobaddelOPEN AREA  27op 27-29تهران مبدل380

زدماکاران381 Alborz Damak karanOPEN AREA  27op 27-30التر

Hava Pardazi AriaOPEN AREA  27op 27-31هواپردازی آریا382

ramezaniOPEN AREA  27op 27-32رمضاتن383

کت رویال بوران384 royal booranOPEN AREA  27op 27-33شر

pars shofajOPEN AREA  27op 27-34(تاسیسات سیتی  )پارس شوفاز 385

کت مطبوع عمران386 Matbooe  OmranOPEN AREA  31op 31-35شر

387GalxCGalxCOPEN AREA  31op 31-35

388Supreme Supreme OPEN AREA  31op 31-35

389Air kingAir kingOPEN AREA  31op 31-35

Tosee tejarat HoyerOPEN AREA  31op 31-36توسعه تجارت هویر390

گروه تولیدی بازرگاتن ایده آل کوه ُبر391
Ideal Kouhbor manufacturing & 

commercial group
OPEN AREA  31op 31-37

sazman chap va nashr yazdaOPEN AREA  31op 31-38سازمان چاپ و نشر یزدا392



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Fanavaran Tahvie PayamOPEN AREA  31op 31-39فن آوران تهویه پیام393

damon serviceOPEN AREA  31op 31-40دامون شویس394

Pars Sanat Tahvieh PouyaOPEN AREA  31op 31-41پارس صنعت تهویه پویا395

farayand energe arshOPEN AREA  31op 31-41/1فرایند انرژی عرش396

Afra Gostar SatiarOPEN AREA  31op 31-42افراگستی ساتیار397

Nasr Refrigeration IndustriesOPEN AREA  31op 31-43صنایع برودتی نرص398

DieselsazOPEN AREA  31op 31-44دیزل ساز399

400LowaraLowaraOPEN AREA  31op 31-44

401PentaxPentaxOPEN AREA  31op 31-44

402StreamStreamOPEN AREA  31op 31-44

403MeccalteMeccalteOPEN AREA  31op 31-44

kavoshab sanat lotusOPEN AREA  35op 35-48کاوش اب صنعت لوتوس404

sanaye tahvee tabkher sanat kardanOPEN AREA  35op 35-49صنایع تهویه تبخت  صنعت کاردان405

arman tahvieh alvandOPEN AREA  35op 35-50آرمان تهویه الوند406



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Pamchal Industrial GroupOPEN AREA  35op 35-51گروه صنعتی پامچال407

KIANFANOPEN AREA  35op 35-52کیان فن408

کت شماسازان اسپادانا409 SPADANAOPEN AREA  35op 35-53شر

delta tahvieh indOPEN AREA  35op 35-54صنایع دلتا تهویه410

rasell shshrokhiOPEN AREA  38op 38-59راسل شاهرخن411

Paydar Tahvieh bamOPEN AREA  38op 38-60پایدار تهویه بام412

413
موسسه آموزش عایل آزاد علوم نوین 

پارسیان

NovinParsian The Higher Education 

Center
OPEN AREA  38op 38-61

tanam sepahanOPEN AREA  38op 38-62تنام  سپاهان414

ن بزگ زرین415 Energy Sabz Barg ZarinOPEN AREA  38op 38-63انرژی ستر

pakabfarazegheshmOPEN AREA  38op 38-64پاکاب فرازقشم416

SHAYANIR SANAT ARTANOPEN AREA  38op 38-67شایانت  صنعت آرتان417

کت صنایع حرارتی الوند418 SANAYE HARARATI ALVANDOPEN AREA  38op 38-68شر

SABABOROODAT PARSOPEN AREA  38op 38-69صبا برودت پارس419

ستان420  طتر
bokhar gostar tabarestanOPEN AREA  38op 38-70بخارگستی



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

Tahviey Sanat armaniOPEN AREA  38op 38-72تهویه صنعت آرماتن421

422Y UR KY UR KOPEN AREA  38op 38-72

423E LC OE LC OOPEN AREA  38op 38-72

424V IE S S MANV IE S S MANOPEN AREA  38op 38-72

425HITAC HIHITAC HIOPEN AREA  38op 38-72

426F AF C OF AF C OOPEN AREA  38op 38-72

ن427 aria benizOPEN AREA  38op 38-73آریا بنت 

azardamagostarOPEN AREA  38op 38-74آذردما گستی428

tahviyeh almas fan yeganehOPEN AREA  38Bop 38B-75تهویه الماس فن یگانه429

موسسه فتن مهندیس تیموری430
teymoori technical engineering 

institution
OPEN AREA  38Bop 38B-77

ونیک آریا431 Sanat Electronic AriaOPEN AREA  38Bop 38B-78صنعت الکتی

pishgaman magazineOPEN AREA  38Bop 38B-79ماهنامه پیشگامان تاسیسات432

sazehtahviehsabaOPEN AREA  38Bop 38B-80سازه تهویه صبا433

rasam sarmaOPEN AREA  38Bop 38B-81رسام شما434



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

behsaz etesal novin robatOPEN AREA  38Bop 38B-82بهساز اتصال نوین رباط435

ن مشاور کار اندیشه کاشانه436 مهندسی 
Kar and Andisheh kashaneh 

Consulting Engineers
OPEN AREA  5op 5-1

Ab Band Ind & Mfg CoOPEN AREA  5op 5-4گروه تولیدی و صنعتی آب بند437

havapalayesh omidOPEN AREA  5op 5-5طراخ مهندیس هواپاالیش امید438

ن تحلیلگر439 behin tahlilgarOPEN AREA  5op 5-6بهی 

ز440 faran tablou alborzOPEN AREA  5op 5-7فاران تابلو التر

ز441 hedayat tahvie alborzOPEN AREA  5op 5-9گروه صنعتی هدایت تهویه التر

iran dariche industrial groupOPEN AREA  5op 5-9/2گروه صنعتی ایران دریچه442

443
 )خانه تاسیسات 

ی
- گروه فرهنیک

ن تابان (آموزیسر مهندس رامی 
HVAC House (Ramin Taban Group)OPEN AREA  7op 7-10

SARI PUYAOPEN AREA  8-9op 8,9-12ساری پویا444

ید پدیده اطلس شما445 padide atlas sarmaOPEN AREA 17op 17-18تهویه و تتر

ان شایان446 کت شما گستی shayan-tcoOPEN AREA 17op 17-19شر

ن تهویه آرامش447 DAMA TAJHIZ TAHVIEH ARAMSHOPEN AREA 17op 17-20دما تجهت 

homayoun mehr parsehOPEN AREA 17op 17-21همایون مهربارسه448



cنام شرکت به فارسیردیف o m p a n y  n a m ehall/سالنbooth/غرفه

AZAR TAHVIEHSAZANOPEN AREA 25op 25-22آذرتهویه سازان449

کت پژوهیسر و صنعتی آبریزان مهرافزا450 شر
Abrizan research & industial 

company
OPEN AREA 25op 25-24

Nahrab Gostar EshtehardOPEN AREA 25op 25-25نهرآب گستی اشتهارد451

452
بازرگاتن سیال 

ل آالت)کنتی (اتصاالت.لوله.شت 
FLUID CONTROL ( Valve.Pipe.Fitting)OPEN AREA 37op 37-55

453
ن  کت تولیدی بازرگاتن پاک تهویه ستر شر

انرژی های تجدید پذیر

gorohe tolidi bazargani paktahviye 

sabz energi tajdid pazir
OPEN AREA 37op 37-56

OPEN AREA 37op 37-57پیام ساختمان454

Iran Mashalتاسیساتی ایران مشعل455
OPEN AREA 

CONFERENCE

op conferece-

45

Ansar Industrial Groupگروه صنعتی انصار456
OPEN AREA 

CONFERENCE

op conference-

46


