
کد غرفهسالننامردیف

1( 8,9117اپک)انجمن های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی 

2Heat Trace44A1230

3Tope44A1228

38B2458اُریس اوکسین4

184216 و 17فضای باز سالن ابتکار توس5

31A1033ابداع گران پدیده6

351816ابزار پشیرفته نیرو امتداد7

40A1437ابزار کنترل ارشیا8

7855اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران9

351842اتصال فوالد آروین10

44B1372اتصاالت تاسیساتی امین مهر ادوار اتاما11

14,15493اتصاالت صنعتی پارت نیرو12

10,11251اتین صنعت رسپینا13

31B1148اراک ریل14

31A1048اراک گدازش15

27707ارتعاش گستر پیمان16

4309فضای باز جنوب سالن میالدارتعاشات صنعت اراک17

44B1364ارتعاشات صنعتی ایران18

40A1446ارزن هواساز پارسیان19

14,15439ارکان صنعت پایدار20

31A1073ارکان گاز21

3508فضای باز دور جایگاهاروم صنعت سامان22

184202 و 17فضای باز سالن اسب زر23

38A1918اسپاک24

12,13339استم صنعت ایرانیان25

381718استیلکو26

401401اسسکو27

51509اسمارت اینوست ایران28

41B2123اشکان شیمی اصفهان29

51593اصفهان کوپلیمر30

7835افزون روان31

41B2165افشار صنعت پیشرو32

44B1362اکسیر صنعت آسیا33

412026اکسیر نوین فرآیند آسیا34

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

41B2133اکسین شیمی دکاموند35

38A1974البرز استیل پارس غدیر36

51596البرز پترو ایده توس37

182249البرز پخش پرنیا38

182253البرز ساب کول39

7803البرزچلیک ایران40

51589(آذرجوش)الکترود جوش آذربایجان 41

38B2480.1الکترود یزد42

41B2127الوند پارس43

31B1143الیاف سرامیک سپید44

182215امداد گستر سوخت45

8,9129امور بین الملل گاز- امور بین الملل نفت 46

253069 و سری 8-9فضای باز بین سالن امید پرشیا انرژی کیش47

10,11286امید پویان فردا48

40A1456امیران تولید یاران وطن49

31A1025انجمن استصنا50

38B2442انجمن تولید کنندگان لوله های فوالدی و پوشش خطوط انتقال51

6940انجمن ستصا52

14,15440انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی53

40A1461انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی54

55

پاالیشگاه های الوان، )انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت 

اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران،خلیج فارس، شیراز، کرمانشاه و 

(انجمن صنفی

412042

8,9114انجمن نفت56

44B1360اندیشه گسترمبین57

8,9133انرژی دانا58

38A1967(سهامی خاص)انرژی سیال فناورسان 59

8,9134انرژی گستران متحد60

10,11241اورامان غرب61

41B2151اول روانکار سار62

38A1924ایران پاش63

38A1901ایده گلوبال کیش64

51574ایران استیل65

51553ایران اویل فیلد  سوپالی کیش66



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

8,9136.1ایران آروین67

44A1262ایران ترانسفو68

10,11212ایران توحید69

253052 و سری 8-9فضای باز بین سالن ایران کمپرسور صبا70

433903فضای باز مقابل سالن ایران مشعل71

4504 و آلمان38Aفضای باز بین سالن ایرانیان ایستا پلیمر شریف72

31B1114ایرانیان وارم گروه انزلی73

38B2408ایکاپارس74

40A1463ایمن پادپوشش75

31B1122ایمن تاش سپاهان76

40A1455ایمن حریق پاسارگاد77

184114 و 17فضای باز سالن ایمن حصار پویا78

40A1448ایمن گنجینه تصویر79

12,13324ایمن مسباره خاورمیانه80

381735آب صنعت تهران81

10,11249آبتین صنعت82

31B1103آبران صنعت83

10,11287آبسان پاالیش84

381784آبسان زالل85

51541آبین روانکار پرتو86

14,15484آپامه صنعت87

414108فضای باز سالن آترا اکسین کارون88

182263آترا حرارت سازان89

12,13313آترونیک کیش90

27722آتیه پردازان ظهور شریف91

40A1458آدرتوان نامی92

51598آدرین شیمی آروند93

182278آذر بهین تصفیه94

414110فضای باز سالن آذر پیشرو قطعه95

7811آذر روان ساز96

7840آذران پالست افرا97

38A1964آذران گستر98

31A1016آذرانرژی تبریز99

44B1313آذرپمپ ایرانیان100

51586آذین پیچ کارا101



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

3909فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارسآذین فورج102

351846آرا تجهیز سیستم103

4429 و سالن آلمان37، 35فضای باز بین سالن آرا هنر104

51544آراد پیچ پایدار105

31B1124آراد صنعت ماهان106

31B1131آراز صنعت آسیا107

41B2131آراکاوش پژوه108

38A1907آرتا صنعت آرسن109

38B2417آرتان فوالد ایرانیان110

38B2413آرتین رنگ اکسین111

10,11256آرمان بهین پژوه112

351805آرمان پیشرو صنعت113

38A1908آرمان عایق سپاهان114

10,11213آرنا پترو گاز115

38A1953آروند آریا پیشرو صنعت116

31B1173آروین تبریز117

38A1906آروین صنعت آپادانا118

31B1129آریا آزمون صنعت119

14,15416آریا پلیمر آپادانا120

143312-15فضای باز روبروی سالن آریا پویان آرنگ121

44A1288آریا ترانسفو قدرت122

7859آریا سپهر شیمی123

6949آریا سیل پارت124

44B1327آریا فناوران سیستم ماد125

40A1467آریاکوپلینگ126

14,15423آریان پلیمر بسپار127

14,15495(H.B.COMPOSITES)آرین ساده 128

44A1204آرین صنعت حک129

38B2484.1آرین کامپوزیت آتیه130

44B1338آریو پاالیه اسپادانا131

41B2138آزاد فیلتر132

381773آزمایشگاه صنایع انرژی133

31A1010آسال آرا134

38B2474آسیا ابزار دقیق135

31B1138آسیا سیال پارس136



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

51542آالگام آفرین137

381768آماج توسعه پایا138

31B1170آمل کربوراندم139

38B2496آی تک ایساتیس140

38A1916آیریس پیشه البرز141

44A1201بادران142

10,11294باران صنعت سپاهان143

41B2155بازرسی مهندسی ایران144

31B1180بازرسی مهندسی و صنعتی ایران145

381708بازرگانی بهان تجارت146

14,15426بازرگانی تقی زادگان147

374411 و 35، 38فضای باز بین سالن بازرگانی سیال کنترل148

44A1213بازرگانی کار اندیشه اهواز149

10,11224بازسازان صنعت تهران150

38B2485باژاک151

38A1941باصر کاال152

44B1382بانک سپه153

51597بدر سیستم154

SMP351852برق صنعت 155

6924برق و الکترونیک پرتوصنعت156

31A1012برق و تاسیسات داریان157

182273برق و صنعت دیهیم158

381742برنا الکترونیک159

44B1334برنا صنعت توس160

51560برند تجاری زیگما161

53721فضای باز سالن برند تجاری زیگما162

44B1318بسامد افراز سیستم163

14,15483بسپار سازه بندر164

31A1042بستیران165

41B2129بشکه سازی فوالد سلقچگان166

31A1056بک افزار167

40A1431بن افزار168

401426بنیادعلوم کاربردی رازی169

31B1164بنیان نوین شیمی پارس170

41B2140به چلیک متین171



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

51513بهاران شیمی بروجن172

27710بهبود صنعت مهان173

31B1126بهبود فرآیند رادمان174

51581.1بهران مبدل175

381662(بتا )بهسازان توسعه آرمان 176

27738بهسازان جنوب177

44B1368بهشت کویر آریانا178

44B1382.1بهین پایا تجهیز179

38A1939بهین فوالد آتی گستر180

41B2139بهینه پردازش آرمان181

44A1214بهینه سازی مصرف سوخت182

44B1381بیمه ایران183

38B2450بیمه کوثر184

381670بیمه ملت185

381634(سهامی عام )بیمه نوین 186

10,11271بین المللی انتقال فن غرب187

40A1439پاتن پدیده تبریز188

351889پاد فلک سر امید پایتخت189

41B2109پارافین و شمع الله حامد190

31B1137پارت آریا نیرو پانیر191

31A1047پارت سازی مشهد192

14,15420(سهامی خاص)پارس اپتیک 193

31A1057پارس اخگر194

351826پارس الکترونیک کیش195

38B2497پارس ایزوتوپ196

401408پارس بسپار تجهیز197

41B2189پارس پرند حیان198

41B2149پارس پلیمر مبین199

8,9139.1پارس تجهیزکاران کیمیا200

374409 و 35، 38فضای باز بین سالن پارس تک پترو شریف201

3621فضای باز دور استخرپارس تن آرا جهان202

374422 و 35، 38فضای باز بین سالن پارس دیهیم203

31A1020پارس رگوالتور204

381716پارس رهاوردان غرب205

IZAD PART351819- پارس سرمد سازه افرا 206



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

27721پارس فن آوران رادین207

8,9144پارس کیهان208

31B1133پارس نیکل209

51539پارس هوای البرز210

381760پارسیان تراش صنعت211

38A1975(البرزفیوژن)پارسیان جاوید البرز 212

381793(پارسینکو)پارسین کیان وزین 213

182267پارک علم و فناوری آذربایجان غربی214

12,13305پارک علم و فناوری تربیت مدرس215

381780پارک فناوری پردیس216

381651پارک فناوری پردیس217

38A1982پازش صنعت پارس پویا218

31A1066پاک برنز219

184115 و 17فضای باز سالن پاکان صنعت ایمن پیشرو220

38A1981پاکزی221

6912پاکمن222

182213پال صنعت شرق223

7815پاالیش حصار مهران224

8,9108پاالیش نفت جی225

273016فضای باز سالن پاالیش الموت آبادان226

41B2182پاالیش قطران ذغالسنگ227

7804پاالیش قیر ساتراپ جم228

7849پاالیش قیر کسری229

381764پاالیش نفت رازی230

51538پاالیشکده اسد شیمی پارسا231

38A1969پایا افزارگستر صدرا232

182247پایدار تجهیز پارسیان233

10,11221پترو اکسیر طوس234

41B2173پترو انرژی ارگ235

51564پترو انرژی خلیج فارس236

8,9137پترو ایرانیان اروند237

7846پترو ایمن پارس آسیا238

38B2406پترو آرسس فیدار239

10,11223پترو آرمید نوین پارسه240

38B2473پترو آهن فردوس241



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

253053 و سری 8-9فضای باز بین سالن پترو باور اندیشان242

31A1050پترو تجهیز سپاهان243

14,15405پترو حفار لجستیک ایرانیان کیش244

412016پترو دوار انرژی پژوهان245

182245پترو روناک اسپادانا246

381712پترو صدر البرز247

31A1031پترو صنعت انرژی248

38A1977پترو صنعت پارسیان خزر249

40A1428پترو صنعت پامچال250

182235پترو صنعت نوآوران پارسیان251

38A1984پترو عایق پارسیان252

38B2405پترو کارا انرژی پارس253

14,15452پترو کاران شفق کیش254

41B2101پترو کیمیا آروین255

38A1991پترو ماد انرژی ایده آل256

7848پترو نیکان البرز257

44B1358پتروایده کوشش258

8,9147پتروپارس259

51533پتروتات تجهیز خاورمیانه260

4430 و سالن آلمان37، 35فضای باز بین سالن پتروسازه میهن261

7861پتروشیمی اصفهان262

14,15401پتروشیمی امیر کبیر263

7863پتروشیمی خارک264

7866(اراک )پتروشیمی شازند 265

14,15458پتروشیمی مارون266

4301فضای باز جنوب سالن میالدپتروصنعت عادل267

3914فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارسپتروگازپارسا268

8,9136پتروگوهر فراساحل کیش269

31A1046پتونیا270

374410 و 35، 38فضای باز بین سالن پتونیا271

14,15409پخش نیرو سپهر مهار272

273027فضای باز سالن پدم پارسیان کیش273

31A1038(پِِِِپکو)پدیده انرژی پارسیان 274

38A1966پرتو تجهیز بعثت275

4305فضای باز جنوب سالن میالدپرتو صنعت پاژ276



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

38A1938پرشین سهند نگار277

8,9107پرگاسیران278

182226پرنیان پارسه رادیان مهر279

38B2434پژواک رایان صنایع دقیق280

38A1973پژوهش سیستم نامی281

182275پژوهش و مهندسی ابوریحان282

14,15436پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران283

8,9112پژوهشگاه صنعت نفت284

4306فضای باز جنوب سالن میالدTGT Coپژوهشی صنعتی طاها قالب توس 285

51583پشم سرباره آسیا286

6944پشم سنگ اریا287

31B1178پشم سنگ ایران288

51555پشم سنگ ویال289

38B2452پکاشیمی290

31A1069پالسماتک سپاهان291

31A1004پمپ سازان نبراس292

8,9128پمپ های صنعتی ایران293

31A1034پمپاژ کرمانشاه294

6902پمپیران295

10,11242پناد پالستیک296

31B1140پنام گویان پارس امرتات297

253041 و سری 8-9فضای باز بین سالن پوالد پیچ کار298

53713فضای باز سالن پوالدسازان فرآیند299

6921پوالدورزان کیمیا300

253116 و سری 10-11فضای باز بین سالن پویا بست پیشگام301

31A1055پویا صنعت سپهر آرمان302

40A1436پویش صنعت یکتا303

31B1147.1پیچ اتصال پارس304

6923پیچ اشپیل ایران305

41B2183پیچ سازان آریا نوین306

253103 و سری 10-11فضای باز بین سالن پیچ و مهره های صنعتی ایران307

6929پیرامون سیستم قشم308

40A1459پیشران پارت پایا309

253117 و سری 10-11فضای باز بین سالن پیشرو صنعت آمال310

351870پیشگام تصفیه صنعت شرق311



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

433905فضای باز مقابل سالن پیشگام صنعت ابزار312

44B1304پیشگام صنعت پایدار313

51536پیشگام صنعت فرس314

44B1330پیشگامان پیچ پارس315

182222پیشگامان صنعت نفت316

7830پیمان روغن317

143308-15فضای باز سالن پیمانکاری حمل و نقل مهدی شاه سوندی318

4302فضای باز جنوب سالن میالدپیوند صنعت انرژی319

31A1072تابان فوالد زنجان320

182279تابش پرداز پگاه321

31B1161تارابگین322

3628فضای باز دور استخرتاسیسات بخار اصفهان323

6932تاشا صنعت پارس324

14,15414تامین سرمایه امین325

10,11270تامین صنعت فرا امید نیک سامان326

27711(نانو ساو)تامین نانو ساختار آویژه 327

38A1944تانگیران328

7814تأمین روانکار دایان329

31A1015تبادل سازان تهران330

38B2499تجارت بین الملل گاز دایان331

44A1272تجهیز ارگ پارسیان332

10,11211تجهیز دوار آسا333

351822تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر334

38B2411تجهیزات فراصنعت آرمان335

351809تحقیقات الکترونیک فطروسی336

12,13325تدبیر آرمان صنعت337

40A1441تدبیرفرآیند صنعت سپهر338

27708تدبیرگران سامانه های انرژی339

38B2426ترانسفورماتورسازی کوشکن340

31B1159تست صنعت341

381626تضامنی حسن نام آور342

184212 و 17فضای باز سالن (صرافی سگال)تضامنی مجید چکینی و شرکا343

51585تعاونی اسالمی مجتمع صنعتی رفسنجان344

7831تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران345

253044 و سری 8-9فضای باز بین سالن تعاونی دانش بنیان پتروصنعت اسرار346



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

31B1135تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد347

10,11231تعمیر و نگهداری ماشین های دوار جنوب348

14,15406تعمیرات نیروگاهی ایران349

44A1234تقطیران کاشان350

14,15425تکنو انرژی سپهر کیش351

182212تک تاز نسوز352

351885تک ماشین353

44A1231تکاب اتصال دماوند354

412012تکنوتار355

38A1963تکنولوژی سطح ارژن356

253067 و سری 8-9فضای باز بین سالن تگزوپد پارسیان کیش357

10,11201تناوب358

14,15418تهران پیچ اختر359

253065 و سری 8-9فضای باز بین سالن تهران تولید360

401420تهران مبدل361

381700تهویه362

31B1177توان افزار363

10,11299توان عمران صنعت سامانه364

31B1127توان گسترات زینو365

6941توان محورآذین صنعت366

143307-15فضای باز سالن توآر اینسپکشن اند کوالیتی سرویسز کیش367

10,11273توربوکمپرسورنفت368

8,9154توربین ماشین خاورمیانه369

41B2176توسعه انرژی مهراراد370

351880توسعه آروین الکترونیک پارس371

7820توسعه پایدار گذرگاه ابریشم تهران372

3916.1فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارستوسعه پترو ایران373

7865توسعه تجارت طالی سیاه374

51540توسعه تجارت فلز375

8,9126توسعه حفاری تدبیر376

51515توسعه ساختار محیط377

31A1030توسعه صنایع پترو فوالد غرب378

31B1167توسعه صنایع دانش بنیان شگرف379

83006فضای باز سالن توسعه صنایع نفت و انرژی قشم380

8,9153توسعه صنعت ایران افق381



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

14,15446توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان382

31A1070توسعه فناوری و ساخت توربوسیل383

31A1065توسعه فنی و مهندسی کارونسر384

44B1322(صبا باتری)توسعه منابع انرژی 385

38A1946توسعه هنر متین386

44A1266توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه387

27746توسعه و مهندسی ساخت توربوکمپرسورالبرز388

8,9141توسعه و نوسازی صنایع گداختار389

38B2403توکا بتن فوالد سپاهان390

6936تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی391

6908تولید پوشش لوله ماهشهر392

6938تولید تصویر ایران393

27713تولیدی اطمینان بخش394

31B1156تولیدی الکترود پارس395

6946تولیدی آلیاژ جوش آریا396

38A1933تولیدی بازرگانی استیل پایتخت آروین397

7807تولیدی پارافین آرش مهیا398

44B1370اس.ای.تولیدی پی399

31A1007تولیدی تحقیقاتی گهرسرام400

38A1978تولیدی دل آران روز شیمی تک401

6939تولیدی دیلمان فیلتر402

31B1172تولیدی رعد403

14,15491تولیدی رنگین بافت و دوخت مرتضی404

38A1948تولیدی سپاهان پمپ عمادکار405

27716تولیدی سهند دور406

7858تولیدی شیمیایی رزپلیمر407

8,9151تولیدی صنعتی فراسان408

38B2495تولیدی صنعتی گازسوزان409

31B1117تولیدی قطعات الستیکی تهران410

7817تولیدی قیر دژپا411

253066 و سری 8-9فضای باز بین سالن تولیدی کامپوزیت شیمی سازه412

184112 و 17فضای باز سالن تولیدی کساء413

44B1306تولیدی لوله و اتصاالت پی اف پی414

44B1323تولیدی مظلومی415

10,11278تولیدی مهندسی انعطاف صانع416



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

8,9139تولیدی مهندسی نیتل پارس417

38B2440تولیدی و بازرگانی نیاشیمی418

31B1101تولیدی و شیمیایی روناس419

12,13329تولیدی و صنعتی بهران فیلتر420

38B2466تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور421

31B1130تولیدی و صنعتی رنگان فر422

7805تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره الهیج423

31A1039تولیدی و صنعتی عیوض تکنیک424

414104فضای باز سالن تولیدی و ماشین سازی پیشتازان گازکربنیک اردستان425

10,11243تولیدی و مهندسی شعله صنعت426

31A1018(نتیب)تولیدی و مهندسی نوآوران تجهیزات ایمن برق 427

31A1026تولیدی، صنعتی و شیمیایی گیتی آسا428

351818تیتانیوم نظری429

51510تیم توسعه یکپارچه ایلیا430

7827ثمین شیمی431

41B2110ثنا مبدل توسعه پارس432

31A1006جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت433

8,9115جهاددانشگاهی434

351877جهان تجهیز پدیده لوتوس435

6910جهان عایق پارس436

7824جهان موتور کویر437

44B1340حامی آلیاژ آسیا438

182210حامی صنعت پژوه439

38B2468حدید سازه پیشرو440

8,9110حفاری شمال441

8,9132حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس442

10,11203حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان443

12,13310حمل و نقل بین المللی تهران راهوار444

3620فضای باز دور استخرحمل و نقل بین المللی تهران راوی445

51535حمل و نقل بین المللی و داخلی بوتان ران446

41B2117حمل و نقل بین المللی و داخلی سراسری سیرود شبکه447

31B1151خانیران مبدل448

351874(خدمات انرژی تانیر)خدمات انرژی توسعه ایستگاهی نیرو خاصه 449

8,9143خدمات فنی میادین آسماری450



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

27750خدمات مهندسی همراه پوشش451

10,11289خدمات نیروگاهی آهار شرق452

53722فضای باز سالن خزرترانسفو453

10,11233خسروپرویز454

31B1106خطوط و لوله توانا455

10,11277خالءآفرین پارس456

53711فضای باز سالن خوشه سازندگان تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی اراک457

12,13324.1دانش بنیان ارتعاشات نوآوران پایش458

31B1169دانش بنیان آرین پترو ایده459

253055 و سری 8-9فضای باز بین سالن دانش بنیان پمپ و کمپرسور درسا تهران460

14,15498دانش بنیان محرک سازان دنا461

27717(پلی تکنیک تهران)دانشگاه صنعتی امیرکبیر462

27726دانشگاه صنعتی شریف463

10,11237دانشگاه علم و صنعت464

10,11206دانیال پترو465

8,9120دبیرخانه المپیاد مهندسی نفت466

182233درخشان راه ایرانیان467

38A1927درخشش افرنگ468

38B2436درسا پژوهش صنایع469

10,11269درسا رسانه هوشمند470

182243دژ استیل ماهان کاوه471

143310-15فضای باز روبروی سالن دفتر ارتباطات هنرمندان صنعت نفت472

253111 و سری 10-11فضای باز بین سالن دنیا سوران الکترونیک473

381770(دوسنا)دوران سپنج نادین474

38A1922ذوب ریزان همدان475

14,15417رابرصنعت پیکارفوالد476

40A1435رابین مرکب کوشا477

4023فضای باز بین سالن میالد و آلمان(پژواک رادین صنعت دانش )رادکس478

351850رادین فراز جم479

44B1336راک شیمی480

4016فضای باز بین سالن میالد و آلمانراک مشبک تهران481

182200رامان فیدار سازه482

3615فضای باز درب شمال(اُیکو)راه اندازی وبهره برداری صنایع نفت483

10,11204راه اندازی و تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا484



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

44B1325راه سبز چهلستون485

27743راهکار برتر آراد پایا486

8,9158راینه داران487

12,13330رائیکا طراحان ایمن آرا488

38A1970رآکتور آرا رزین489

31B1102رسوبگیری490

51581رشد صنعت نیرو491

40A1465رضوان گستر تهران492

31B1163رفرانس ایران493

53717فضای باز سالن رنگین ذوب سپاهان494

51599رنگینه و کاتالیست پارس495

3505فضای باز دور جایگاهرهام گاز496

38A1925رهاور ذب ایرانیان497

7837رهیار گستر نوین498

51554روان ترانس آپادانا499

51534روانکاران احیاء سپاهان500

381788روزافزون501

12,13309روژان صنعت البرز502

143306-15فضای باز سالن روشاک بافت503

7801روشن شیمی504

7810روغن موتور رهروان505

7852روغن موتور قطران کاوه506

31A1071ریخته گری برناگداز507

41B2153ریستاب روانکار ایرانیان508

4006فضای باز بین سالن میالد و آلمانزاگرس صنعت آرکا509

40A1442زاگرس کمپرسور ایرانیان510

412001زال پارس511

12,13307.1زرین سازه پردازان سپانو512

44B1382.2زرین موج کیان513

27734زیرساخت مرکز داده ارم514

412008ژرف صنعت خاورمیانه515

38A1988ژیتال516

8,9155ساخت تجهیزات گاز تامکار517

381725ساریاک518

8,9156سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران519



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

182219سازه سبک آرسام520

31A1061سازه های یاتاقان شهریار521

143315-15فضای باز روبروی سالن سالیار صنعت پارس522

7816سامان شیمی523

51572سامان فراز قشم524

38B2428ساماندهان نو اندیش525

182207سامانه های الکترونیک آترون526

4501 و آلمان38Aفضای باز بین سالن سامانه های دقیق نوین افراز527

44B1311سامانه های نوآوری ارتباطات سینا528

38A1961سامیا پاال میامی529

38A1959سپاهان ابزار پویا530

404025فضای باز سالن سپاهان لیفتر531

351817سپنتا الکترونیک طبرستان532

7828سپنتا فراز اسپادانا533

184203 و 17فضای باز سالن سپند تهویه534

38B2432سپهرگاز کاویان535

384407فضای باز سالن ستاد برگزاری536

31B1107ستاره پاالیه537

44A1215سدید جنوب538

40A1457سراب خانه آتش539

10,11215رنگ مکث- سرافراز زرند 540

10,11216سرامیکهای صنعتی اردکان541

14,15442سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی542

8,9124سرمایه گذاری صنعت نفت543

14,15466(تاپیکو)سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 544

14,15449"شـسـتـان"سرمایه گذاری سـاتـا 545

41B2119سرو آرمان صنعت546

51547سنتراژ547

41B2161سنجش فرآیند دقیق548

31B1118سنگان صنعت549

51543سهند خودرو تبریز550

401424سوالر صنعت بخار551

351856سینا پرداز آپادانا552

6913(بورگمن پارس)سیستمهای آب بندی پارس 553

31B1105سیل صنعت رگا554



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

31A1008سیلندرسازی تهران555

351801سیم و کابل مشهد556

351854سیم و کابل یزد557

381645سیمان تهران558

381732سیمکو559

38B2401سینا کنترل شیراز560

10,11266شالوده آب ناب561

351838شاهین صنعت فوالد سپهر562

41B2111شایان روغن پردیس563

404101فضای باز سالن شایانیر صنعت آرتان564

38A1985شدکت تضامنی پمپ بهلول و شرکا565

412033شرکت ملی پاالیش و پخش566

14,15478شرکت ملی صنایع پتروشیمی567

38B2475شرکت ملی گاز ایران568

8,9148شرکت ملی نفت ایران569

351811شمس پالست طب570

381614شهاب آسا بین الملل571

41B2167شهاب گستر پوالد572

51587شهباز گیربکس پیشرو سپاهان573

51549شهرآب شرق تهران574

12,13311شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان575

12,13327شیب شکن576

412020شیراز چلیک577

31A1052شیرسازی پتروفجر مرکزی578

31A1053شیرهای صنعتی اردبیل579

41B2145شیمی الوند جی580

6962شیمی آذرجام581

41B2120شیمی پژوهان ناصرخسرو582

351833شیمی پژوهش صنعت583

41B2128شیمی صنعت فرزان584

41B2163شیمیای تکرنگ کار585

10,11283شیمیایی انرژی سمنان586

12,13304شیمیایی پارس سولفیت587

51545شیمیایی پاک کوشش کار588

41B2184شیمیایی فرشید شهرضا589



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

7838شیمیدر سلف590

38A1936شیواامواج اسیا591

51568صافات انرژی یزد592

374414 و 35، 38فضای باز بین سالن صبا برودت پارس593

6935صبا نیرو594

10,11280صباشیمی آریا595

381631صرافی شهر596

401422صنایع روشنایی مازی نور597

253061 و سری 8-9فضای باز بین سالن صنایع فراتوسعه کیاسا598

253104 و سری 10-11فضای باز بین سالن صنایع اکسیژن دلوار فراز599

351828(هوراند)صنایع الکترونیک افشار 600

10,11275صنایع الکترونیک ایران601

31B1115صنایع آب و عمران ایران602

31A1002صنایع آتش بس پارس603

6955صنایع آذرآب604

14,15428صنایع بسپاران آالشت605

41B2113(روغن موتور تورال)صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان 606

4002فضای باز بین سالن میالد و آلمانصنایع پاالیش پروشات پاالد607

14,15430صنایع پتروشیمی خلیج فارس608

8,9101صنایع پتروگاز نامداران609

6958صنایع پنتان شیمی610

83001فضای باز سالن صنایع تجهیزات نفت611

31B1179صنایع تولیدی پویه الکترونیک612

51501صنایع تولیدی گوهرصفا کرکس613

253059 و سری 8-9فضای باز بین سالن صنایع جوش و برش کاراسازه614

27742صنایع جوشکاب یزد615

273023فضای باز سالن صنایع حرارتی آروین بخار616

38B2482.1صنایع دمیس شیمی617

31A1067صنایع دیرگداز آمل618

351886صنایع روشنایی جهان نور619

12,13328صنایع ریخته گری آذرفوالد620

40A1434صنایع شیشه آالت سینا شیشه621

44B1354صنایع شیمیایی خودرنگ622

381772صنایع شیمیایی شهران شیمی623

14,15408صنایع عایقهای معدنی پوشینگر624



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

8,9123(صف)صنایع فراساحل 625

31A1054صنایع فرآور آذین فلز626

51546صنایع فلزی ارکان متاع البرز627

31A1064صنایع فوالد اخگر اصفهان628

31A1040صنایع فوالدی بستارون629

31B1146صنایع کابل کرمان630

6947صنایع گرماگستر631

14,15490صنایع گونی بافی و بسته بندی آذر فدک632

6901صنایع الستیک فرا پیشتاز هونام633

31A1017صنایع الستیکی و پالستیکی میعاد صنعت کوشان634

12,13302صنایع نسوز عرش آپاتیه635

381608(صنعت تعمیرات موتور)صنایع هواپیمایی ایران636

31A1028صنایع واشرسازی بهتا637

381675صنایع واکیوم پارس638

381667صنایع یکتا تهویه اروند639

44A1235صندوق ضمانت صادرات ایران640

253057 و سری 8-9فضای باز بین سالن صنعت توسعه فالت قاره641

38A1915صنعت رایان پارس642

25A3039فضای باز سالن صنعت فوالد آلیاژی اصفهان643

31A1035صنعت منصور644

31B1152صنعت نوآوران پیشگام645

51524صنعتگران شیشه آویژه646

38B2462صنعتی شیمیایی رنگین زره647

44B1343صنعتی آما648

44B1366صنعتی بازرگانی اندیشه داران صنعت649

253106 و سری 10-11فضای باز بین سالن صنعتی حنیف رام650

8,9102(صدرا  )صنعتی دریایی ایران 651

38A1950صنعتی عمران تهویه652

6934صنعتی کاوه مبدل653

41B2160صنعتی کالر654

31A1014صنعتی و تولیدی هزاوه اراک655

38B2471صنعتی و شیمیایی نگین زره پارس656

433907فضای باز مقابل سالن صنعتی وزین آذری پرشیا657

31A1049طراحان تجهیزات صنعتی پیشگام658

433901فضای باز مقابل سالن طراحی مهندسی صبا الکتریک سپاهان659



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

27730طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا660

31B1158طراحی مهندسی و ساخت کمپرسور بارون661

14,15470طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی662

51591طراحی و تولید آماک کوشا663

412014طراحی و ساختمان نفت664

44B1332(دانش بنیان)طراحی و مهندسی بدیع پترو 665

414111فضای باز سالن طراحی و مهندسی پاناتین پارس666

31A1063طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش667

14,15468طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی668

182271طرح گستران669

51565طرح مکانیک گستر شیراز670

40A1432طرح و صنعت پیشگامان آویژه671

51566طیف سنج تجهیز پیشرفنه672

381728ظفر صالح سبا673

182265عایق کاوش نیاوران674

401415عایق های حرارتی سپر آتش جی675

44B1350عمران سازان مهاب676

381637عمران سازان مهاب677

8,9152عملیات اکتشاف نفت678

6942فاتح صنعت کیمیا679

4503 و آلمان38Aفضای باز بین سالن فاران صنعت680

41B2150فرا صنعت جدار681

253054.1 و سری 8-9فضای باز بین سالن فرا صنعت جدار682

44A1286فراب683

6959فرابرد684

351835فرابرد هوشمند میهن685

44A1237فراپاکس شیراز686

31A1068فراز انرژی آسیا687

51594فراز عایق زرین688

31B1154فراسازان پیچ گستر پارس689

412002فراسکو عسلویه690

7857فراشیمی روز691

38A1968فراعمران نگار692

31B1134فرافن گاز تهران693



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

51592فراکاران تولید کاهنگان694

31B1141فرانسوز یزد695

27748فرانگر زرفام696

44B1308فراور شریف سبز697

401414فراورده های نسوز راه صنعت698

182234فرآورده های نسوز آذربایجان699

10,11219فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز700

10,11248فرآورده های نسوز تبریز701

51580فرآیند انرژی اطلس702

38A1957فرآیند پژوهان صنعتی703

51551(طراحان و مجریان)فرآیندبخار 704

38A1986فرنیا تجارت ماد705

6926فرینه ماشین706

381746فالت صنعت ایده707

12,13338فلنج تهران نوین708

51582فن آفرینان آریا البرز709

12,13326.1فن آوران اطلس انرژی710

253062 و سری 8-9فضای باز بین سالن فن آوری پایا مواد711

51570فن گستر پویا712

14,15489فناوران نواندیش ویژن713

12,13308(thermo change)فناوری حرارت تبدیل714

40A1429فناوری دارویی درسا به ساز715

253046 و سری 8-9فضای باز بین سالن فنی مهندسی ابتکار کوشا716

351832فنی مهندسی فوالد فردوس پارس717

14,15454فنی و ساختمانی تهران جنوب718

31B1132فنی و مهندسی آتبین ایستا719

10,11264فنی و مهندسی راه اندازصنعت آسیا اندیش720

38B2460فوالد اکسین خوزستان721

4310فضای باز جنوب سالن میالدفوالد صنعت زمانی722

253054 و سری 8-9فضای باز بین سالن فوالد غرب بناب723

38B2472فوالد ماهان سپاهان724

8,9135(ص)قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 725

31A1044قطران ساوه726

31B1149قطعات پیش ساخته فلزی کیان727

31A1003قطعات توربین شهریار728



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

7842قیر آکام729

12,13337قیر معدنی مهر افزون سامان730

7829قیرطبیعی آسیا731

38A1937کیا صنعت هیوا732

182216کابل افشان ایران733

351848کابل البرز734

182281کابل سپهر البرز735

31B1111کابل سینا736

351879کابل متال737

381603کارا افزار ایده آل738

40A1445کارا صنعت تیوان هونام739

273024فضای باز سالن کارا ماشین آرنا740

38B2409کاراپرنیان شرق741

12,13335کارادوهزار742

31A1024کارخانجات سازه صنعت اسمعیلی743

351824بایکا-کارخانجات کابل سازی ایران744

51561کارخانجات ماشین سازی اصفهان745

253118 و سری 10-11فضای باز بین سالن کارگزاری اقتصاد بیدار746

12,13334کارگزاری مبین سرمایه747

31A1041کارنو ایده آل آرمان748

31B1142کاریزاب749

31A1019کاسپین شیر کادوس750

14,15462کاالی پتروشیمی751

38B2480کالوپ752

31B1174(دانش بنیان )کامپوزیت آسیا 753

31B1150کامپیوتری برگ754

14,15488کانی کاو کاشان755

401413کاوش اندیشه رستگار756

31B1166کاوش جوش757

44B1380کاوش صنعت توس758

143303-15فضای باز سالن کاوندگان کویر سبز759

7853کراپ ایران760

44A1254کرمان تابلو761

10,11288کشتیرانی و بازرگانی رویال باختر کیش762

40A1466کفش بهشتیان763



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

38A1921کلرپارس764

12,13306کلهر تجارت باختر765

31A1013کلورز آریانا766

8,9113کمپرسور سازی هواکاران صنعت767

38B2418کمپرسورسازی تبریز768

4008فضای باز بین سالن میالد و آلمانکمک صنعت جنوب769

8,9116کنترل قدرت770

38B2486کنترل گاز اکباتان771

10,11226کنورآسیا772

31B1139کوشا مدرن سپنتا773

31B1155کول سامر774

6953کولر هوایی آبان775

31B1160کیا الکترود شرق776

12,13318کیان پارس اصفهان777

31B1157کیان واشرشرق778

51578کیش سل پارس779

401409کیمند انرژی پارس780

7822کیمیا اکسیر آسیا781

7806کیمیا پارافین782

51584کیمیا تراب پارس783

182257کیمیا جاوید تهران784

182240کیمیا روغن البرز785

374412 و 35، 38فضای باز بین سالن کیمیا سازان پرگاس786

31A1011کیمیا فرآور صنعت787

12,13333کیمیا فرآیند نقش جهان788

182241کیمیا الستیک789

381736کیمیا لوتوس شیمی790

401403(گیتی پسند)کیمیاجاوید سپاهان791

6943کیمیاگران صنعت پارس792

381702کیمیاگران نفت793

10,11267گازتک ایرانیان794

10,11240گالپرتی795

31B1165گالوانیزه زنده رود796

53718فضای باز سالن گام الکتریک797

10,11285گرد روی پارس798



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

31B1113گروه آریا نورین میکا799

38A1942گروه پتروانرژی شهر800

44B1316گروه توسعه صنعتی آسیامجد801

12,13320گروه تولیدی، صنعتی و تجاری رادمان802

38B2456گروه دلتا گاز مبین803

31A1075گروه صنعتی کهرنگ804

3629فضای باز دور استخر(تیرسان)گروه صنعتی آسیا805

4307فضای باز جنوب سالن میالدگروه صنعتی بهسازان بازو806

31A1021گروه صنعتی پارس جهد807

44B1333گروه صنعتی پارسا ساز808

351807گروه صنعتی تجاری تقی خانی809

31B1176گروه صنعتی سانا عایق810

6937گروه صنعتی سدید811

351863گروه صنعتی شایان برق812

31A1001گروه صنعتی ظفران813

10,11218گروه صنعتی گرادیان مغناطیس814

182208گروه صنعتی مبتکران815

4010فضای باز بین سالن میالد و آلمانگروه صنعتی هوایار816

4014فضای باز بین سالن میالد و آلمانگروه صنعتی هوایار817

38A1930گروه فتی مهندسی سارکو818

3506فضای باز دور جایگاهگروه فنی مهندسی ذوفن819

38B2498گروه کامپوزیت نوید رنگ پدرام820

14,15476گروه گسترش نفت و گاز پارسیان821

8,9146گروه مپنا822

51528گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه823

8,9150گسترش انرژی پاسارگاد824

51579گسترش خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان825

12,13301گسترش خدمات آهن پاالی پوالد826

412030گسترش فناوری خوارزمی827

51505گسترش فناوری همت828

27712گسترش کاتالیست ایرانیان829

381704گلنور830

8,9145گلوبال پتروتک کیش831

253120 و سری 10-11فضای باز بین سالن گنجینه مهرپارس832

7843گونش شیمی صنعت833



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

31B1136گیالن میکا834

14,15404الستیک سازان زاگرس کببیر835

381792لوکومبیل836

38B2477لوله سازی اهواز837

31B1162لوله گستر اسفراین838

51518لوله گستر خادمی839

51567لوله های دقیق کاوه840

38B2470لوله های دقیق کاوه ایرانیان841

253108 و سری 10-11فضای باز بین سالن مارال صنعت جاوید842

182261ماشین ابزار مکث843

38A1940ماشین افزار شمس844

44A1221ماشین رود پارس اراک845

6917ماشین سازی اراک846

184214 و 17فضای باز سالن ماشین سازی بزرگ دیانی847

6933ماشین سازی تاشا848

182228ماشین سازی ساعی849

73011فضای باز سالن ماشین سازی نیو850

38B2494ماشین فوالد جنوب851

27724ماشینهای بسته بندی اصفهان پک852

40A1460مانا پوش پارس853

51569مبنا پدیده آداک854

31A1036مبناپیشه855

38A1980مبین آب تجهیز راد856

44A1207مبین نت857

10,11268مته و تجهیزات درون چاهی دانا کیش858

38B2464مجتمع صنعتی اسفراین859

374413 و 35، 38فضای باز بین سالن مجتمع صنعتی اسفراین860

6951مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین861

38B2438مجتمع گازهای صنعتی نادرسرشت862

27744(دابو صنعت)مخزن فوالد رافع 863

73010فضای باز سالن  شرکت ملی پاالیش و پخشCNGمدیریت 864

38B2407مدیریت تجارت نام آشنا865

38B2461مدیریت طرح و پیمان مبدا866

27701مدیریت کاالی شرکت ملی نفت ایران867

8,9119مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت868



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

12,13307مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت869

40A1444مرکز پژوهش متالورژی رازی870

40A1464مرکز پژوهش مهندسی جوش ایران871

ISPX12,13314- مرکز توسعه نظام مبادالت پیمانکاری فرعی صنعتی ایران 872

31A1032(ع)مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین 873

4001فضای باز بین سالن میالد و آلمانمس سیمین ایرانیان874

401416مسباره سازان جنوب875

404102فضای باز سالن مسیر سبز دلتا876

381680مشانیر877

51519مشاوران آزمای نفت ایرانیان878

351820مشاوره مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک هیراد879

381624مشبک پردازان880

14,15486مشبک سازان آریا881

38A1990مشعل گستر راد882

38B2422مشهد صدرا883

184113 و 17فضای باز سالن مصنوعات فلزی مزینانی884

8,9131معاونت مهندسی و پژوهش وزارت نفت و موسسه مطالعات انرژی885

182231معین تولید اعتماد886

184213 و 17فضای باز سالن معین صنعت صانع887

3625فضای باز دور استخرمکانیک سیاالت888

40A1449مکث بین الملل889

51530مهان پاالیش فام890

41B2136مهان پویش روانکار برتر891

7808مهتاب موتور گرگان892

12,13323مهد الستیک توس893

14,15427مهر افروز پیمان894

182204(پارسیان تکنولوژی)مهر آروین تجارت 895

3627فضای باز دور استخرمهران سرد896

41B2169مهرآذرماشین897

51590مهربدان منطقه آزاد انزلی898

31B1120مهرتاش سپاهان899

182283مهرسیل پارس900



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

40A1462مهرگان پترو پارس901

12,13322مهرگان کاران ایرانیان بست پاژ902

401407(مپوا)مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر 903

8,9103مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران904

10,11259مهندسین مشاور سازه پردازی ایران905

40A1453(گروه مهام شرق )مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق906

184217 و 17فضای باز سالن (گروه مهام شرق )مهندسی انتقال نیرو و مخابرات شرق907

38A1919مهندسی اندیشه توربین پارسه908

8,9140مهندسی انرشیمی909

44B1315مهندسی ایده پردازن شریف910

4304فضای باز جنوب سالن میالدمهندسی ایمن تیار911

4303فضای باز جنوب سالن میالدمهندسی ایمن تیار912

40A1430مهندسی ایمن مهان آریا913

38B2446مهندسی آذر پژوهان اندیش914

374426 و 35، 38فضای باز بین سالن مهندسی بازرگانی سیحان سیال ابزار کنترل915

14,15456مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ916

31B1125مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ917

31A1023مهندسی بین المللی فوالدتکنیک918

351814مهندسی پایا کروک دقیق919

10,11297مهندسی پایدار هینا انرژی920

31A1074(IPS)مهندسی پتروسازه بین الملل آرام 921

41B2105مهندسی پردیسان رایانه سیستم922

273015فضای باز سالن مهندسی پرنیان صنعت اطلس923

8,9155.1مهندسی پناه ساز ایران924

44B1356مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم925

351872مهندسی تهران دلیک926

38B2416مهندسی توسعه راهبردی انرژی پارس927

44A1226مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا928

351803(توسعه نیکان رعد)مهندسی تونــــیـــــر 929

253047 و سری 8-9فضای باز بین سالن مهندسی دانا انرژی البرز930

3913فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارسمهندسی سازند931

10,11262مهندسی سازه دریایی رال932

41B2159مهندسی سامان آریا پترولیوم933

6928(ساپک)مهندسی سبزآشیان آپادانا 934

401419مهندسی ستراک طرح اسپادانا935



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

12,13303مهندسی سطح دومان936

12,13321مهندسی سیستمهای نوین سنجش937

31A1043مهندسی صنعت دوام شیمی938

14,15411مهندسی طرح و پاالیش939

401412مهندسی ظریف صنعت پیشرو940

38A1904مهندسی کاهنگان مهر941

14,15438مهندسی کنترلهای صنعتی حنیف942

38B2414مهندسی نوین کامپوزیت صدرا943

51588مهندسی و ساخت تجهیزات فالت انرژی جم944

6963مهندسی و ساخت چمان945

8,9125مهندسی و ساخت کسراوند946

40A1438مهندسی و ساخت کندو نوژان947

8,9130مهندسی و ساختمان صنایع نفت948

3912فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارسمهندسی و صنعتی ونان949

6957مهندسی و فن آوری حرارتی دمافین950

38B2454مهندسی و مشاور تجارت آرمینا کیش951

6906مهندسی یکتا اندیش سازه952

8,9122مهندسی، مدیریت و سرمایه گذاری رزموند953

44B1378((کلینیک بتن ایران ))مهندسین مشاور اثر مهرآزان پایدار 954

51508مهندسین مشاور ایتسن955

44B1376مهندسین مشاور آزمونه فوالد956

3916فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارسمهندسین مشاور تهران جوان957

53716فضای باز سالن مهندسین مشاور کار اندیشه کاشانه958

31A1037مهندسین مشاور هامون گستر صنعت959

381709موتوژن960

404103فضای باز سالن موسسه آموزش عالی آزاد علوم نوین پارسیان961

8,9121موسسه باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیروی ایرانیان962

14,15457موسسه پیوند مهربخش اترک963

10,11296موسسه شبکه فناوری آوین ایده ایرانیان964

374419 و 35، 38فضای باز بین سالن موسسه فنی شاهرخی965

12,13336مؤسسه خدمات حقوق و تجارت بین الملل داد و خرد966

44B1328میهن صنعت دانشور967

10,11279نادین پترو کر کیش968

51556نانو پارس اسپادانا969

182230نانوتک فام گیتی970



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

25A3035فضای باز سالن نشریات حوزه نفت971

25A3031فضای باز سالن نفت ابزار972

7844نفت ایرانول973

7851نفت بهران974

7832نفت پارس975

7850نفت پاسارگاد976

7834نفت ری سان977

10,11272نفت سازه قشم978

8,9109نفت سپاهان979

41B2106نفت لیان فیدار980

381748نفت میالد پارس981

31B1128نفت و گاز سرو982

41B2143نفت و گاز سیه فام983

381628نفتا صنعت ناظران984

31B1109نقش جهان پاالیه985

27720نگرش رایانه پویا986

51531نگین فخر آذربایجان987

53715فضای باز سالن نگین فخر شیراز988

10,11295نمادین طرح روشن نگار989

27704نهادین آرمان990

38B2444نوآوران اطمینان گاز تاوریژ991

31A1062(تایکو)نوآوران تکساز صنعت 992

10,11253نوآوران ویس استا993

38B2478نورد و لوله پروفیل سپاهان994

38B2479نورد و لوله صفا995

41B2186نوین احیا سیستم پارس996

31B1119نیکان پترو تک997

10,11246نیرو ماشین پارس998

273026فضای باز سالن نیرو نماد خراسان999

351860نیروترانس1000

31A1059نیکان تک ایرانیان1001

12,13319نیکان صنعت خاورمیانه1002

38A1911نیکان نسوزجی1003

182277(فوالد صنعت البرز)نیکوفن پرشین 1004

12,13326نیوان صنعت افزار1005



کد غرفهسالننامردیف

فهرست مشارکت کنندگان

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

51576هامون مبدل1006

31A1060هژیر صنعت1007

41B2107هلدینگ پتروآیریک1008

12,13340همکاران سیستم1009

10,11292همگام صنعت ایستا اهواز1010

401417همند نیرو گسیل1011

182237همیار انرژی1012

8,9142هوا ابزار تهران1013

253101 و سری 10-11فضای باز بین سالن هوا پویان1014

38B2430هوا مایع زاگرس1015

401421هواسازان تبریز1016

351883هواسان1017

414109فضای باز سالن هیدرواطلس1018

10,11291هیدروپارس پتروسیال1019

14,15496هیوا صنعت1020

10,11229وارنا صنعت ایرانیان1021

31A1051واشرهای صنعتی کلینگران1022

3910فضای باز بین سالن میالد و خلیج فارسوستا صنعت صفاهان1023

44A1258وستادژ آسیا1024

8,9138ول سرویسز ایران1025

27732ویرا تهران1026

12,13306.1ویرا مدرن البرز1027

10,11235ویراکیان راشا1028

253110 و سری 10-11فضای باز بین سالن ویستا پایش راد1029

6950یورواسالت پارس1030


