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 1400ماه  آذر/  پارس جنوبی )عسلویه( 
 

 

ت اسم شرک  ردیف  شماره غرفه 

 1 فضای باز آرتا صنعت آرسن 

 2 فضای باز ابراهیم 

 3 فضای باز شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

 سالن اول 

 B-1 4 آماج توسعه پایا 

 B-2 5 تولیدی صنعتی بهران فیلتر

 B-3 6 پاکزی

 B-4 7 آذر لیوپاد 

 B-5 8 رویان جوش صبا

 B-6 9 پیرامون سیستم قشم

 B-6 10 سیل صنعت رگا 

 B-7 11 فرایند ارقام پرداز 

 B-8 12 یورو اسالت پارس 

 B-9 13 فرا صنعت سپاهان نگین 

 B-10 14 تجهیزات سیستم زمین 

 E-1 15 نورد لوله پوشش نیزار 
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 E-2 16 برنا الکترونیک 

 E-3 17 کلورز آریانا 

صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی کمیته تخصصی نفت انجمن   E-4 18 

 E-5 19 بهشت کویر آریانا 

 E-6 20 رنگین ذوب سپاهان 

 E-7 21 مهتاب تیام کوثر 

 E-8 22 تولیدی صنعتی گاز سوزان 

 D-1 23 شرکت های پتروشیمی منطقه پارس 

 D-2 24 تولیدی صنعتی بهران فیلتر

 D-3 25 سهند صنعت پارتیکان 

 D-4 26 ترانسفو بازرگانی آریا 

 D-5 27 صنایع پاالیش پروشات پاالد

 D-6 28 کارا پرنیان شرق 

 D-7 29 پارک علم و فناوری خلیج فارس

 D-8 30 موسسه بنیان دانش پژوهان

 D-9 31 صافات انرژی یزد 

 C-1 32 لوله گستر اسفراین 
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 C-2 33 رشد صنعت نیرو 

 C-3 34 بازرگانی فنی و پایش خوردگی ایرسا 

 C-4 35 صنایع ماشین های الکتریکی )جمکو( 

 C-5 36 اکسیر نوین فرآیند آسیا 

 C-6 37 پیرامون پاالی 

 C-7 38 فدکو )اندیشه سازان سالمت پارسیان(

 C-8 39 سرامیک های مهندسی پارمین ساویس 

 C-9 40 آی تک ایساتیس 

 A-1 41 پترو دوار انرژی پژوهان 

 A-2 42 آرا کاوش پژوه 

 A-2 43 مطلق کاران شرق 

 A-3 44 کانون توسعه پیشگامان انرژی 

 A-4 45 شرکت فرآورده های نسوز تبریز 

 A-5 46 آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل 

 A-5 47 پایش صنعت نوین 

 A-6 48 سپنتا الکترونیک طبرستان

 A-7 49 شرکت دانش بنیان طاها قالب توس 
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 A-8 50 نیرو بخش وطن 

 A-9 51 صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز 

 A-10 52 پرلیت سیمین کیمیا 

 A-11 53 مکانیک سیاالت 

 A-12 54 اخوان 

 سالن دوم

 Z-1 55 پویش کامپوزیت یکتا 

 Z-2 56 جهان عایق پارس 

 Z-3 57 پترو پاالیش پرگاس 

 Z-4 58 مجتمع صنعتی رضا 

 Z-5 59 پشم سنگ ایران 

نوین پارسی صنعت آموز   Z-6 60 

 Z-7 61 صنایع نسوز عرش آپاتیه 

 Z-8 62 رسا ساختار ایده 

 Z-9 63 پایدار انرژی پدیده پارتاک 

 Z-10 64 مهندسی دانا انرژی البرز 

 Z-11 65 پدیده انرژی پارسیان )پپکو(
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 Z-12 66 ایمن گستر تجهیز صنعت آرمانی

 Z-13 67 تابان کامپوزیت کوشا 

ابزار دقیق هویار مهندسی   Z-14 68 

 M-1 69 توربو کمپرسور نفت 

 M-2 70 پترو تأمین فهم 

 M-3 71 نوین کامپوزیت صدرا 

 M-4 72 صنایع شیمی ساختمان آبادگران

 M-5 73 روانکاران احیا سپاهان 

 M-6 74 تنش زدا صنعت 

 M-7 75 کابل سپهر البرز 

 M-8 76 توسعه یکپارچه ایلیا 

 M-9 77 پاک برنز 

 M-9 78 اشتعال آذر  

 M-9 79 افق پالتین و اتصال پارسیان

 M-9 80 گسترش فناوری خوارزمی 

 M-10 81 پادیاب تجهیز 

 M-10 82 سامانه های نوین افرا 
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 M-11 83 آریا سپند مهریز 

 M-11 84 سپیتام سازه پویا 

 K-1 85 مهندسی برق و کنترل مپنا

 K-2 86 مهندسی مواد کاران جاهد نوآور 

 K-2 87 مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین 

 K-3 88 نفت بهران 

 رایان رشد افزار 

 رایان الکترونیک فردا 

K-4 89 

 K-5 90 تولیدی سیم و کابل رسا عماد زنجان

پردیس انرژی  –پارک علم و فناوری خراسان   K-6 91 

 K-7 92 مهندسی و ابزار دقیق رایا انرژی 

شهدای حدید صنایع   K-8 93 

 K-9 94 مهندسی آبنوس ستبر آریان

 F-1 95 رایان انرژی حکمت پارس 

 F-2 96 صدرا ماهان پارسیان 

 F-3 97 کاچار ابزار 

 F-4 98 به پاالیش سبز آناهیتا 

 F-5 99 پترو سازه میهن
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 F-5 100 آرمان طرح رایان ژرف اندیش اسپادانا 

 F-6 101 الکترو سیم هدایت 

 F-7 102 دانش قطعه ثمین 

 F-8 103 پارس رگوالتور 

 F-9 104 سامان صنعت پویا 

 F-9 105 انبار یدکی )سامانه هوشمند صنایع ایران( 

 F-10 106 نما موتور پیشران 

 F-11 107 آفاق پمپ اروند 

 G-1 108 تدبیر فرآیند صنعت سپهر 

 G-2 109 پارس ام سی اس 

برق سپاهان مهندسین نوین سازان صنعت   G-3 110 

 G-4 111 آریو پاالیه اسپادانا 

 G-5 112 ماشین آالت سنگین پارس زاگرس 

 G-6 113 شرکت دانش بنیان کامپوزیت آسیا

 G-7 114 آرمان فرا پژوهان 

 G-8 115 فرزام صنعت نبض فارس 

 G-8 116 سپهر صنعت مبتکران فارس 
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 G-9 117 شیرهای صنعتی اردبیل 

فناوران پوالد اوژنمهندسی   G-10 118 

 G-11 119 میهن صنعت دانشور 

 G-12 120 پرتو سهند آرا 

 G-13 121 تکاب اتصال دماوند 

 G-14 122 کیمیاگران بهزیست 

 


