تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

1

هیرا طرح آریا

B

2

ارم سازه اسپادان

A

3

افرنگ

A

4

فرارنگ

A

5

اکتیران

A

6

تندیس سازه آروین

C

7

آروین رسانه

A

8

آومان شهر

C

9

آمیتیس

A

10

آبنوس سیستم

B

نام مدیر عامل و شماره تماس
محمد هادی جواهری
26410971-7
شهرام احتشام زاده
22045318-9
کاظم جعفری زاده
26400984-7
کاوه صفاییان
22872204
علی اکبرکاشانی
10خط88051671-
امیر عباس حسینی
88149414
فرشاد دهقان
2236790 5-7
شهرزاد زکی زاده
22914869
علی سلیمانی
88972203
88975036
سعید صدقی
22640666

فکس

ایمیل

26410971-7

h.javaheri@heeradesign.co

22024165

eramsazehco@yahoo.com

26400990

info@afrangdesign.com

26701244

info@fararangco.com

88038882

info@octiran.com
yazdani.octiran@gmail.com

88149518

hosseinisassan@yahoo.com

44965735-6

arvin.resaneh@yahoo.com
farshad3000@yahoo.com

22914869
88975036
88972203

22640222

avmanshahr@gmail.com

info@amitiss.com

info@abnussystem.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

محمد علی محبوبی نژاد
11

کانون صنعت جنوب

E

12

طراحان تندیس

B

13

ایساتیس سازه ایرانیان

A

14

ساین 84

B

15

سرو پارس

A

16

گروه تجارت اطالعات کوشا

A

17

طراحان سیستم پایدار

B

18

سپنج سازه آسا

A

07632252510

______

09177615173

_________________

09125055871
مسعود بورستانی
22893514

22870894

info@tandisdesigngroup.com

22870891
امیرعلی قدسی
22759996

22752769

isatisgroup.co@gmail.com

22752823
حجت حسینی کهکی
26327642
26327617
افشین غفاری
88600861

26327628
77654274
88600859

علی معین جهرمی
88070833

88070693

signsazeh84@yahoo.com

info@isep.ir

a.moein@itgcompany.com
info@ibex.ir

88070844
امیر ناصر عبداله پور
88068123
رضا حاتمیان
88600511-5

88068124

info@tarahansp.com

88212470

rezahatamian@gmail.com
sepanjco@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

علیرضا جهان پناه
19

برسا

A

20

بلوط آرمانی

B

21

گروه طراحان هنر وندا

B

22

نماسازان

A

23

هم آواتجهیز

B

24

سهالن نما

A

25

موسسه فرهنگی هنری باران هنر

A

26

شیوه نوین بنیان

A

27

گروه طراح مهرسان آریا

A

88620682

______

88620683

info@barsadesign.com
a.jahanpanah@barsadesign.com

56717701
فرزاد اقبالی
22861652
سمیه اکبری
66941328

22861652

balootgroup@gmail.com

66923167

info@artvanda.com
somy.akbari@gmail.com

علیرضا خطیب شهیدی
88512876

88537845

namasazan_design@yahoo.com

88546731,2
حسین پرهیزکاری
88104511

______

haamava@gmail.com

09121573508
سید مهدی محمودی فر
88759985
حمید اتحادی
88711192
علیرضا غبرایی
88304552
امیر دستمالچی
88522184-5

88733056

z.shalbaf@sahlannama.ir
b.bahar@sahlannama.ir

۸۸۱۰۲۱۷۷

info@baranhonar.ir

89775759

meisam.mno@gmail.com
info@newwayco.com

88522184-5

manochehrjafarzadeh@yahoo.com
mehrsunco@yahoo.co.uk

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

28

اثر سازان خط سفید

C

29

ونداسازه پاسارگاد

A

30

گروه وینا آریا

A

31

طرح و ایده و لوتوس

D

32

طراحان و ایده پردازان سکو نوین

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
بهاره شریفی خو
22133879
شهرام قاسمی
88627504
غالمرضا فیلسوف
26401748-50

فکس

ایمیل

22132817

n.new_design@yahoo.com

88627489

www.vandasazeh.com
info@vandasazeh.com

26401748-50

filsoof@veenagroup.com
info@veenagroup.com

مجید نصری
88016607
22578118,19

22578118,19

lotus.co.design@gmail.com

88015711
حمید رضا اوزی
22532741
22532642
33

مدیریت افروز تجارت یوتاب سازه
(ماتریس)

E

34

نگار آیین هنر

E

35

کانون تبلیغاتی آوای موفق

D

36

شهاب اندیشه پارسیان

E

سید محسن طباطبایی
66122110
عبداله مقدسی
88557299
فرشاد ماقنتی
22740376

22532642
22532741

info@sakou.ir

66902095

mtmatris@yahoo.com
Tmmatris@gmail.com

88557299

a.hanzazadeh@gmail.com

22748740

avayemovafagh@yahoo.com

علی اصغر نورالهی
88060623
88216980

88044752

shape.design2015@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

37

کیمیا مهراز یوتاب

B

38

ترسیم آرای معاصر (ترام)

C

39

رسا سازه یسنا

D

40

طرح گستران قزلباش

C

41

آریا طرح آراد آرمه

B

42

رایمندان ایده های امروز (رایا)

A

43

چوب نقره ای پارسیان

B

44

نگاه سبز آگرین

B

نام مدیر عامل و شماره تماس
سعید بزرگمهر
44339990

فکس
44358227

ایمیل

info.kimya@gmail.com

هرمز جاللی
88719078

88719078

tram@tramgraphic.com

88726598,9
هانی یزدی ازناوی

______

44493780
کامبیز صفایی فراهانی

kambizsafaee.f@gmail.com

66913791
نیما هجرتی
22381172-5

_____________

22381175

aria.tarh@yahoo.com

محسن براتی
26414062

26414062

26415688

26415688

22263223

22263223

info@rayadesignco.com

226000156
سید وحید محتشمی
77925386

______

77958897

silverwood.persian@gmail.com

09122450531
وحید فداکار
22868498

22844511

info@agrinstands.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

45

نمایشگاهی پرشیا غرفه

D

46

کاریز کیمیا آبنوس

C

47

کارنو تام بنا

C

48

آمون معماری و طراحی داخلی

B

49

میالد پرتو پارسیان

A

50

بیتا ساز اول

A

51

سترگ اندیشه نوآور

D

52

معماریک ابنیه پاسارگاد

A

53

طراحان پدیده آرتین

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
قدرت اله محمودی
44201061
سارا حیاتی
44473242
پویا تمیمی
22367614
سید محسن سید زاده
88536088
میالد اصغری
66900207

فکس
44201061

persiaghorfeh@gmail.com

89772690

kariz1133@gmail.com

22367615

ktambana@gmail.com

88536087

info@amoon.ir

66900207

miladpartoparsian@gmail.com

فرشید شادپور
88712588

ایمیل

88712588

b1_design@yahoo.com
farshid_ad@yahoo.com

09121720153
سامان انوری
22055931

22053803

sun@graphic_designer.com
tadbiri.sara@yahoo.com

22651293,4
مهرداد معاونی
49257

44612057

info@memaric.ir

فاطمه خادمی
88627251
88627238

______

parya.khademi@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

54

نقش رنگ قلم

E

55

پیشبران صنعت رایمند

D

56

طراحان آرسیس پارسه

B

57

صنایع چوبی دکوراسیون آریا

B

58

سهل سازان پارس

A

59

توان مدار

A

60

توسعه تجارت نوای چکامه

A

61

سورنا ویژن سازه

A

62

کانون تبلیغاتی هنر نوین پایتخت

D

نام مدیر عامل و شماره تماس

کامبیز اسعدی
88483095
فریدون نوری
88528952_ 4
عاطفه صفی نیا
26421178
22228561
اسماعیل پور ابراهیم
22343269

فکس

ایمیل

88452218

info@naghsherang.ir

88528954

info@pishbaran.com

22228561

arsis.parseh@yahoo.com

22346739

aria.decore@gmail.com

رضا خانکی
44359924
44321283

44321072

info@sahlsazan.com

44321762
44360780
امیرعلی طاهریان
22064813
علیرضا پیشگویی
22660061-3

داخلی7

tavanmadarco@yahoo.com

22021238

info@chakamehgroup.com

امیر مهرپویان

44896372

44474265-44896372

44474265

نازنین وزیری
44298035-7

44298035-7

info@svs-co.ir

na.vaziri@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

63

شرکت غرفه نقش پرنیان

A

64

گروه نقش آفرینان توسکا

B

65

ایده سازان دهناد

B

66

فرا راه پویان نوای نور

A

67

ایده سازان ورتا

A

68

رویال عمران ایده

D

69

نمانگر بین الملل

C

70

صنعت و عمران وحدت سنا

A

71

افرا ایده رایمون

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
حمید عظیم پور
21913077

فکس
21913077

ایمیل

ghorfehco@gmail.com

علی اصغر شیر خوانی
66520842

66552087

asgharshirkhani@gmail.com

09121854865
محمدعلیشاهی خرسندی

88773980

88773980-88672845

88672845

احمدرضا نراقی
88650076-88885738
مسعود جوانبخت
65610579
بهمن رشیدی
26421897 - 26423559
عبدالکریم جاللی
88203020
علی ارفاقی
22811920-22
میثم شاه ماری
22382240
22380789

dehnad.design@gmail.com

86084235

info@fararahpouyan.com
fararahpouyan@gmail.com

65610582

_________________

26423559
26421897

exh.albatross@gmail.com

88208423

info@nni.ir

26120326

vahdatsana.vs@gmail.com

22382240
22380789

info@raymon-co.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

72

وارنا طراحان آساک

B

73

طراحان سازه پرشین (زیگورات)

D

74

خانه ایده آزود(کانون پرمون طرح)

C

75

نماسازان نوین چکاد

C

76

آرایه صنعت کاکتوس

B

77

پیشگامان توسعه کسری

B

78

ایده های روشن مسیحا

C

79

آدالن مهر آذر

C

80

آرتین نو اندیشان فردا

B

81

آرشیت سازه کارا

B

نام مدیر عامل و شماره تماس
اردالن اوالدزاده عباس آبادی
22113852

فکس

88603558

ایمیل

oladzadeh@yahoo.com

محمدرضا یحیایی
(امیر سرافرازیان)

88614703

info@pzcd@gmail.com

88614703-09192203972
امید امانی
88622180
علیرضا بهرامی نجات
44852013
محمد تقی حقگو
88276274
حمیدرضا تهرانی بینا
22255691
محمدرضا رکن شریفی
44039010
حسین رضاپور
04135541717

88622180

parmoontarh@yahoo.com

44852013

nsnchakad@gmail.com

88276631

kaktusdecor1@gmail.com

داخلی108
89789485
4135547822

رضا رومینا

88759207

88759207-88758296

88758296

سید جواد میرپویا
26141150

22315962

sales@casradesign.com
info@masihadesign.com
design.masiha@gmail.com
info@adlanco.ir
adlanco92@gmail.com
artinexpo@gmail.com

architco.group@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

82

آریا سحاب پدیده ایرانیان

C

83

آال کوشش آفرین

C

84

پاد ایران

A

85

شرکت پارسان راهکارهای توسعه
تجارت

A

86

چاپ و نشر هودیس پارس

C

87

رسانه الکترونیک آوا سپاهان

D

88

ره آورد توسعه دانش بامداد

A

89

طرح آشنا سازه گستر

B

نام مدیر عامل و شماره تماس
علی عزتخانی
04134753305
سید علی درگه
22229305
حسن احمدیان
22401417
رها بهروز
66503019
رویا استادپور
44184936

فکس
4134764491

ایمیل

ariasahab@gmail.com

22229305

info@alkoa.ir

22431417

info@paadiran.com
agent@paadiran.com

66510424

office@parsan.me

44194006

hoodismanager@gmail.com
info@hoodis.co

صادق ادب آوازه
-09130003474

3136550163

adabavazeh@yahoo.com

03136550163
نیما طریقی
09122380008
22073601
22120648

______

info@rahavard_holding.com

74635
22073162
22081627
یحیی آشنا
22196009

89786009

tarhashena@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

90

فن آوران ایرسا پارسیان

A

91

کارا طرح بدیع

A

92

کانون تبلیغاتی کامو

B

93

کانون تبلیغاتی نارنجستان

D

94

گروه راه هنر پاراکس طراح و مشاور

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
حسین ادب آوازه
22920344-5

فکس

26407518

ایمیل

irsagroup.file@gmail.com

فاروق اشراقی
46801235

46801235

faroogh.eshraghi@yahoo.com

46884034
مهدی مومن
22060085
رسول اخوان کرباسی
04135542227,8,9

89779801
4135542227-8-9

info@kamo.co.com
kamoco@gmail.com
nnnnm332@gmail.com

مصطفی عجمی
88621993

______

09121067773

_________________

09122032504
95

مهندسین مشاور بازتاب طراحی آترینا
(بارلی دکور)

C

96

نقش نویسا

B

97

هنر هشتم

C

شهرام جلیلوند
22971942
محمود رضا نراقی
22018190

22968224

barlidecor@yahoo.com

22019358

info@nevissa.com

حامد نیک پور
88619600
09123002390

88616900

8thart@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

علی خادم زاده
98

آرتاژ طرح وایده

B

99

پارس سرمد سازه افرا

B

100

ریحانه طرح گستر

D

101

شرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارس

A

102

طراحان صدر بنیس

B

103

فدک گرافیک

A

104

کانون تبلیغاتی نور

C

105

مدرن سازان مهر پایتخت

B

106

مهندسان مشاور ساروبن

A

107

نوین ارتباط پیوند

C

88612153

88612157

info@artagedesign.com

09121371222
وحید ایزد پور
44250885
مجید فکری
88833420
محمدرضا شینی مقدم
88548845
علیرضا الهی
88190018-66744701

22077258

afra44250885@gmail.com
afra44250885@yahoo.com

88811588

ritagostar@gmail.com

88528879

expopars@gmail.com

88190018

info@beautisky.com

مصطفی حر
8(-88521050خط)

داخلی 112

info@fadak décor.com

03132232805-9
حسین خطیبی

______

_________________

______

modernsazan.smp@gmail.com

88364644

sarobonco@gmail.com

88096849

mohamadreza.gitinama@gmail.com
amir_system@yahoo.com

88870406
ابولفضل بازوکار
22934323-09123212698
لیال مهدوی
88377493
محمدرضا گیتی نما
88096849

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

108

الماس درخشان پارس

A

109

آپادانا فرادید

C

110

پادیاو پیمایش پارسیان

C

111

پارسیان سروش خط خطی

A

112

پیشرو مبتکران چیستا

C

113

چیدمان نوین نوژن

C

114

دکوفیک آرت

C

115

شرکت بین المللی سیما پیش ساخته

C

116

طراحان پارسه گفتار نیکا

D

117

آتیه معماری ریسمان

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
سعید شاهی
22110758
علیرضا آزادگان قمی
66840407
شکوفه خداپناه
88932410-88900310

فکس
22110758

tnsaadat@yahoo.com

89780842

info@apadanafaradid.com

88900310

padiavdesign@gmail.com

محمد عالم رجبی فیروز آباد

77616260

77617268-9

66465405

وحید طییبی نژاد
22924526-31
سعید شاملو

ایمیل

khatkhat.atelier@gmail.com

22910339

chistafair@gmail.com

______

_________________

88544080
علی ناصری اصفهانی
09126911752

88357660

decophic@gmail.com

88003600
محمدرضا عبدالرحیمی

______

_________________

______

info@tarahaneparse.com

______

_________________

22905112
نادر هاشمی نژاد
88950130
مهدی توکلی
88211119

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

118

کانون تبلیغاتی ریتم

C

119

نوین طراحان شمیم آماتیس

D

120

ایده پردازان مهرآسا

B

121

راهبردهای نوین آفنداک

A

122

طراحان مکث آرمانی

B

نام مدیر عامل و شماره تماس
حمید با امید
04135574323
سولماز خوش شمیم

فکس
4135574323

ritmco@gmail.com

______

_________________

88516739

bestdesigning01@gmail.com

88314649

afandakmail@yahoo.com

66377384
احمد حمیدی
88745548-88746521
پدرام میرزانژاد
88845238

ایمیل

امیر نادریان
88230082
-86110113-09123728252

86110113

info@maxdfg.com

88248476
 123مهد طراحان دلفان

D

 124عمران آوا آریا

C

 125آرمان ساز نما

C

حسین عبدلی
77712338
سعید محمد نیائی

76702368

delfanco.net@gmail.com

______

_________________

21913074

info@armansaz.com

88997384
امین بحیرائی
09121437805
پریسا نعیمی مجد

126

آرمان ترسیم توسکا

D

- 09126607604
02634445441

2634445441

armantooska@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

 127کلبه طراحان کاژه

B

 128چوبساز عظیم زاده

B

129

سامع پاد نوین

C

130

سامان هنر پرگار

B

131

ایده نما نوژان

E

 132کار هنر اندیشه طرح آرا

C

 133گنجینه هنر ایرانیان

C

 134کانون تبلیغاتی برف

C

 135شبکه هنر سبالن

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
محمدحسین هاشمیان

فکس
______

_________________

77343179

_________________

26409902-5

iranfair@spnco.net

88195615
احمد عظیم زاده
77346060
علی مرادی
26409902-5
افشین بصیری

______

pargar1394@gmail.com
pargar1393@gmail.com

65250314

info@idea-demo.com

88556039

tarharaco@yahoo.com

66515144

iraniantart@gmail.com

44062071-44075412
مسعود یوسف زاده
09122101180 -65267400
حسن سعیدی
88556981
علیرضا فارسی
66515144

ایمیل

آرش زمانی
88908461

88927926

anahitazamani@ymail.com

88927926-7
حسین مددی
-22376205-22372687
09128122026

22088484

Shabakeye.honar@gmail.com
Hmadadi95@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

روزبه لطفعلیان
 136طراحان ژینو آریا

B

 137آرمان اطلس در (اشل سازان)

C

 138شرکت تولیدی نقش جهان سلطانی

A

76203649-50
امیر لطفعلیان

77431254

lotfalinamir@yahoo.com

09121351610
حمید صادقی
44851251
جهانگیر سلطانی
46854233-46865440

44851530

info@eshelsazan.com

46865440

naghshe-jahan@hotmail.com

سیامک محمد یاری سهزایی
139

پی تا بام معمار

A

140

میالد مبتکر شرق

C

141

کارشیو طرح پایا

C

88609917

88615287

info@peytabaam.com

88615302

142

لیان ویژن امرتات کاویان (هنران
صنعت کاویان)

C

ابولقاسم ساالر رضایی
44448216
روزبه نعمتی شریف

 143دید نو طرح شایان

______

_________________

44476840

emertat.kavian@yahoo.com
moradi@hotmail.com

22657387
علی مرادی
44476840
آرزو کالنتر فیوج

D

)44607559 (104

info@miladgroup.net

-44033683-44093978
09124073793

44033683
داخلی 104

dideno.design@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف
144

145

146

نام شرکت
نوید طراحان ماهی
طرح و ایده پردازان اشل (ایده و
ساخت آرسوی)
مکعب آبی

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی
C

A

B

 147عمرا ن کاوه

D

 148طراحان ماندگار داتیک

B

149

دیبا موی افرا

C

150

آریا نئوپان پاسارگاد

C

151

ایده نو ستاره آریا

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
الیاس جهانیان

فکس
______

mahidesigncenter@gmail.com

22644866

arsoyco@yahoo.com

______

info@bluecubeco.com

______

_________________

______

_________________

88602712

bamograph@gmail.com

88739270- 1
حامد موید زاده
۲۲۶۴۹۰۴۸,۹-۰۹۱۲3۱۹۹۸۷۹
محمدرضا میمندی
88541672
لیدا قر قره چی
26127056
معراج توکلی
22075623-8
حسین کول آبادی
88602711-12

ایمیل

امیر محمود ابولقاسمی

 152آمایش توسعه عمران پارس کیان

C

اصفهانی

77222221

سید علی ابوالقاسمی

)داخلی(5

77222221 -77497799
محمد مهدی صفاری
88901234 - 88904494
احسان اسعدی
22901905-6

ali_abolghasemi62@yahoo.com

88921632

idehno@aol.com

22901907

areladg@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

زینب ونارجی (ناجی)
 153سازه ایده نما اطلس (فارسان سابق)

C

 154آرتمن دکاموند سازه

C

 155ایده تجارت و دانش

B

 156طرح خانه آرام

C

 157آرایه طراحان آبرنگ

E

 158ایده مهر کار کیا

B

22971665-22337103,4

43853201

farsandecor2006@gmail.com

09121907168
مهدی حسین زاده
09123330750
09122451329
حسین مناف زاده
88141401-3
وحید سبحانی

______

info@artms.ir

88141401-3

etod.group@yahoo.com

______

_________________

22369731
نیلوفر اسمعیل
-44047260-09126273004

44047348

abrang.intorior.design@gmail.com

44047348-09121041950

159

نیمرنگ ایده

E

160

شرکت نمایشگاهی فضای برتر آرکا

C

یحیی محاسب کریم لو
88994933
نیما تاریخی
44209508-09123481912
محمدرضا شهرام نیا
88211779- 88210173 ,4

88994934

karkia.exhibition@yahoo.com

44258679

nimrang@yahoo.com

88065588

info@fazayebartar.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

161

آپاسای کیان معماری

E

162

کانون تبلیغاتی برسام

D

 163آرتا هنر یکتا
164

ایران نوین کیش

C

A

نام مدیر عامل و شماره تماس
مانی خسروانی
22593472-09127988062
علیرضا چیذری
86110861-86110867
نصیر منصور حبیب آبادی
47620347
مریم شفیعی
26216800

فکس

ایمیل

22593472

apasaikianco@gmail.com

88266240

info@barsam.org

47620347

artaexpo@hotmail.com

26215194

info@irannovin.net

محمد اروانه
 165گروه طراحان سامان هنر واقعی

C

44471511
44624159

44435903

realartdesign@yahoo.com

44437216
166

ترسیم نقشینه آلونک

C

فرزاد اسیوند
44404324

44404362

tarsimna.co@gmail.com

رضا بلوکات
 167طراحان اریب سازان

C

09122009385
76201678

76201722

orib_co@yahoo.com

76205430
168
169

موسسه مبین تدبیر دایا (مرکز
دکوراسیون نمایشگاهی متد)
شبکه گسترش همایش

B

D

محمد نوش آبادی
88546265-6
مرتضی محرابی
44958125

89774690

mohammadansari1984@yahoo.com

44958125

d,mehrabi@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

170

چارسوق فرا سازه

C

171

طراحان معماران ایماژ

D

 172غرفه گستر پارسیان

C

 173نمایشگاهی میالد نور

C

 174سامان کوشان سپهر

E

 175یکتا مروارید اقیانوس آبی

E

 176رونشان فضا

C

 177آریا نگار ویستا

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
رامین ریوندی

فکس
______

charsough.expo@yahoo.com
info@charsoughgroup.com

4133332479

imazh.decoration@gmail.com

09125129903
وحید ارجوند
04133332479
09144934800
مهردادخسروی
22652001
علی محتشم امیری
88656169
امیرحسین شبستری
09128932119-88932019
مسعود احمدی طباطبایی

22652001

26760726-22088617

mkhosravi 55@yahoo.com

88653345

info@miladfair.ir
miladfair@gmail.com

89779067

info@sks.co.ir

______

_________________

22345833

ronshanfaza@yahoo.com

22131574
افشین شیر محمدی

ایمیل

سعید نعمت پور
66381835
44268681,3
66384920

66381835

arianegar.saze@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

رقیه (فرشته) کریم قلی پور
 178گروه طراحی و معماری مهام زیگورات

C

 179الهه قلم

D

88839734

______

ایمیل

info@zigodeco.com
Paradiknewart@gmail.com

88492451

180

شایا توسعه ایده های برتر

B

181

گروه بهراد سازه ایرانیان

D

اصغر جعفرزاده
88659064-88789339
رضا گلستانه
88784403-6

88789339

elaheyeghalam@gmail.com

88784407

info@shetaab,com

کوروش همایونفال
22205656

______

09127064169

info@gbsibooth.ir

22207353
مسعود اکبریان
 182آرایه فناور آیین

E

 183غرفه ساز نمایشگاهی یکتا

C

 184نگارین طرح نورسته

E

44335577

44335577

arayehdesign1@gmail.com

09121104890
غالمرضا اژدری
26208934 -26208941

43857824

ghorfesaz.ir@gmail.com

مسعود علی اکبری ورامینی
88693326
09354761986

88693326

negarintarh.co@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

مهدی اکبری دیزاوندی
185

طراحی و معماری درنیکا کارینا سازه
(پارادیس)

D

09198033191

______

22115604

dornikasazeh@gmail.com

22117610
رامین کلهر
 186پارس ستاره هامون

C

 187طراحان آزاد سایه (کانون پاییز سابق)

D

 188کانون تبلیغاتی همای شهر

B

 189آرمان طرح تارا

C

77186176

77186176

pars.graphic@yahoo.com

77806384
سید وحید حالج نژادی
04135256116

04135256116

04135256120

04135256120

sayehdesigners@yahoo.com

09144144531
سیدعباس موسوی فهیم
22566045-6

22578118

homayeshahr@gmail.com
info@homayeshahr.com

22578118
پدرام کشاورز صالح
-۲۶3۲۹۴۶۵-۲۲۵3۱۲۸۶
09124243804-09192209006
محمد قائمی

۲۶3۲۹۴۶۵
22531286

art.armantarh@gmail.com

33851844
190

گروه طراحان نگین افق پارس ایرانیان

D

77065653
09128482759
09126226821

______

parsiranian1@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

191

اریکه سازان نوین امرتات

C

192

رسام سازه تمیم

E

 193خانه معماران کاکتوس

B

نام مدیر عامل و شماره تماس
رسول حافظ

فکس

______

arikehsazan.n.a@gmail.com

______

_________________

86070465

kaktus.designer@gmail.com
kaktus.resume@gmail.com

09199037377- 44851251
مهدی نژادجواد
88250283
رضا خسروی
86070465

ایمیل

ابراهیم رحیم زاده
ونسا طرح

D

194

 195ایده معمار کندو

E

09122088049

55375473

vansadesignco@gmail.com

55375473
مسعود ملکی
56554502

56554502

kandoodesign1162@yahoo.com

09359898255
کوروش شاه حسینی
196

موسسه فرهنگی هنری تبلیغاتی رهنما

A

09121769275

88882852

sales@rah-nama.com

87741000
مهدی برومند
 197پایا آوند چکاد

D

09126472737
77322426

داخلی 113

chekaad.co@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

علیرضا سلیمانی
77180528
 198پی ساز گستر سامان

C

77199231

77180492

peysazgostar@gmail.com

77241454
09121075333
199

نیکان طرح گستر پیشگام

D

200

شیوه کارنیک

A

201

فضاسازان خالق بامیک

B

202

تیرگان یادمان بنا

B

 203فرا فن طرح سهند

C

بهنام جبرییل زاده
04133359836

4133359836

عادل عالسوند

88657988

88198708-12

88198703

pishgamadv@gmail.com

info@carnikstudio.co

حسین ملکی
77442534

77190879

info@bamikgroup.com

77190878-9
کیوان افشین جو
9121889642
44427379

89783005

afshinjoo@gmail.com

44430927
فرامرز رام برزین
04135577714-16

4135577714

farafan.design@gmail.com

09141153822
علی شریفی امید
204

طراحان ارک جاویدان

D

88745127
09123257794

______

_________________

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

 205مهندسین مشاور برزین خشت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی
C

206

ماوی طرح خالق

D

207

کانون آگهی و تبلیغاتی پارس

C

208

نقش نگار حامی

D

209

شرکت بازرگانی اسپوتا نوین چوب

B

210

ایستا پایا گستر آرا نو

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
علی محمد شجاعی
26110223-23589
محمد کسروی ماوی
88908290
سید مسعود رجایی
03137762914

فکس

23589

ایمیل

barzeenkheesht@yahoo.com

88925317

info@mavi-design.com

031-37864475

pars132110@gmail.com

رامیار بلوکباشی
88024368
09123273653

88331495

r.bulookbashi@gmail.com

88331495
مهریار سالم زاده سلماسی
26402300

26406088

info@spootawood.com

22875835
محسن گلناری
44284683

44284493

arano.design@yahoo.com

44284493
211

خدمات ساختمانی راه و ساختمان
اختر پوشش بام

D

محمود سرو میلی

______

33941573

_________________

ماریا سلطانی
212

طراح سازه ارسطو

C

44870812
44808783
09128460232

44870812

arastoo.graphic@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

کوروش کسرائی
 213جلوه ویژه طرح و بنا

C

88527930

88526914

kasraee7121@yahoo.com

88526914
214

خط سبز معماری آسمانه

D

 215آریا سازه ویژن سپنتا

C

دژ ایستا رسام

C

 217ارنا طراحان تیوا پرداز

C

216

محمدرضا رحیمی

88988197

88988196,7

88391570

امیر پریور
44014610 - 11
علی کولیوند
09127245188

info@desgreenline.com

44089043

info@aria-sazeh.com

22486681

dezhista_design@yahoo.com

22486681
محمدرضا خاکی
77890432
77093219

داخلی 677897478

mohammadrezakhaki@gmail.com

77897478
09123466562
اشکان موفقی نیا
218

هنر چیدمان موفق

D

22120152

______

elemanart_success@yahoo.com

22148768
علی اصغر کاکاوند
 219ایستا فراز آرمان

D

09121068414
66876129

66876129

ifa.designgroup@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

پویان توسطی خیری
220

اندیشه مهراز شید

E

88970976
88974165

88970976

mehrazsheed@gmail.com

09123953402
221

شرکت مشاوران بین المللی
نمایشگاهی آوین افراز

B

 222سارامنکار

B

 223تندیس تجارت آرا نو

D

 224کیان نقش طرح بلیغ

C

 225طراحان رستاک آپادانا

B

 226همایش گستر روشن نما

C

سید علی اعتدالی
22020248
هومن مشایخی

22018598

info@avinafraz.com

______

skees.co@gmail.com

88404293
فریبا خاک زاد
22845412

89784200

design@arano.co

26420626
حسن بلیله
22175047

22651529

balileh@yahoo.com

09122264826
حسن فروتن
09121984585
۷۶۲۶۲۹۷۲

۷۶۲۶3۴۶۵

info@leonard.ir
Www.leonard.ir

۷۶۲۶3۴۶۵
امید عطاران
56649373

______

_________________

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

رضا خانی
 227کارین طرح نقش نگار

D

 228کانون تبلیغاتی هالن

D

 229تجارت اطالعات نماد کوشا کیش

D

 230نگین هنر صنعت

B

 231آسا نگار صبا

D

 232راهکار توسعه آرتین

B

 233رعد صنعت وارش

D

 234مهرگان تجارت آتین

B

 235طراحان کارن نقش هونام

C

09353901522
77143155
محمدرضا امیری پور
88812555-6
متین معین جهرمی
88070833

89782531

info@karin-design.com

88812556

helan.ir/info@helan.ir
helangraphic@gmail.com

88070693

info@namadcompany.com
moein.matin@gmail.com

علیرضا گل محمد
88795603

88795603

neginhonarsanat74@gmail.com

88795621
روح اهلل قلعه خندانی
65527033

65520918

asagraphico@gmail.com

09121148658
محمد امجدی
22853618
22853191
محمد متانی بورخیلی
44839874

22851135

44839874

marketing@todaydesign.ir

m.matani1988@yahoo.com

کرامت عبدالهی
46078698

46078698

km_abdollahi@yahoo.com

9122171096
جالل فتح الهی
88327340,1

89773735

info@karenaghsh.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

فرزام وزیری
 236مرکب سفید سگال

C

 237کلبه چوبی شمیران هیراد

C

 238سپهر نقش خشت اول

C

 239طراحان مرا گرافیک

D

240

آتش پاد بنا

E

241

نوآوران رسام فیدار

D

 242مهر اسفند صنعت فرادیس

D

88328743
88348526

88324495

segaal.design@gmail.com

88310720
داوود فیرزوی
76216548

76216846

_________________

76216845
علی محمدی
66909956-7

66426215

khesht.avval@yahoo.com

پیمان مرادیان
22715692
22673725
88638967
بهرنگ قانع

88638967

______

info@apb.co.ir

77609412

expo.parsian@hotmail.com

88251380
امین آقامحمدی
77508415

peyman.moradian@gmail.com

مهران رضوی
88914237
88914238

______

mehresfand@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

علی نامدار
 243اندیشه آفرین ارشیا

C

 244نقش خیال باتیس

D

 245هنر طرح کهن

C

 246رویا آفرین گستر سازه

D

 247نگین طرح بارو

D

 248برنامه ریزی ونمایشگاهی بانیان امید

A

 249بهین آرا سازه مهراد

B

 250کیان سازه فیدار

D

 251اندیشه پردازان نوین یزد

E

09124087101

______

_________________

88065720
شیما خیالی حسن آباد
26424110
محمدرضا حسن زاده فطر
22142927- 44972676
فرامرز پناهی
-55268534
09123579877
علی مخترع تقی دیزج

26424512

batis.booth2@gmail.com

22142927

artkohanco@gmail.com

55270416

info@ragsstudio.ir

______

_________________

______

info@banian.ir

88198241

esmaeilsazgari@gmail.com

56525066

kian.sazeh22@gmail.com

44962501
صالح سپاسدار
74501000
محرمعلی عراقی
09124391986-88658163
سعید نظری
56525066-09127338542
علی امی مقدم
0353 8273301,2

داخلی 4

www.newideaco.ir

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

 252تحکیم ره ساخت رادمان

E

 253مشاورین پارس نو اندیش سیستم

D

 254ایرمان جوان پارسیان

D

 255آرمان سازه نسل آریا (آسنا)

C

 256ویرا آرتمن زاویر

C

 257طراحان نقطه خاکستری

D

 258آتش کاو

D

نام مدیر عامل و شماره تماس

علی تقدسی

فکس

______

_________________

22026590

panoaco@gmail.com

3136633146

golzadtr@gmail.com

09367862986
امیرحسین شنتیایی
22020304- 26204472,3

آرش گلزاد
03136633101-7
حمیدرضا محبی
77165394- 09125409069
محسن آدمی
88545817-09365635058
مهدی احمدزاده
88673381-2
کوروش بیگلری
88654760-09122971298

ایمیل

77167289

asna expo@gmail.com

88545817

mohsenadami@artmanzavir.com

88673381-2

88654759

dotgraphic@gmail.com

m.masoumi91@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

ابوذر فرخنده
 259جاوید سازه تخت جمشید

D

 260طرح و سازه یاقوت زرد

D

261

بین المللی نمایشگاهی هدیش کیش

C

 262ارمغان مهرازان بنیان

D

 263سازه پایدار نقش آفتاب

D

 264آبان سازه پاکان سپهر

A

 265طراحان برتر دنیز

D

 266همایش سازان بین المللی آیریانا بوم

B

88323845-6
09121230696
محمد زینتی درخشان
09125106324-33302150
رامین آذرمنش
26600275-09122752680
مهرداد حسنی ابلی
65436428-09120584115

88323847

Js.takhtjamshid@yahoo.com

89781208

mzderakhshan@yahoo.com

26600275

info@hadish.com

65439558

_________________

پژمان خدادادیان

44607801

44430927-09122652490

44430927

info@shidsun.com

صابر حیدری
65275153

65275154

info@abansazeh.ir

77278867
نیلوفر کبیری
04135544191

4135544192

deniz.designers@gmail.com

مهرداد ملکی
77633340-09123578969
()77533979-80

77533968

m.shahpar92@gmail.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

 267بانیان فردای روشن

D

 268همایش آفرینان جاوید

B

 269پایا راه رادمان

D

 270آداک بهین نما

C

 271مدرن سازان مهر فردا

B

 272آرا گستر مروارید

C

 273طراحان خط سفید آرایه

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
عظیم دستفال
88973875
مصطفی قریشی
22662792

فکس

ایمیل

88995806

bfr-co.ir

22662792

pishgamangrp.com

علی مهرابی
09122768623

88714098

mohii.mmthn@gmail.com

22495154
حامد امینی
88352150

88352150

snsahar.naseri@gmail.com

09124188328
فرزین کیانیان
77847657

89786103

modernsazanfarda@gmail.com

09122210775
عباس روحانی شهرستانی
26765594

______

rohaniabbas@yahoo.com

09121207650
رضا عنبرستانی
09122381126
66915085

66123414

khat-sefidara@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

 274سها دانش نقش جهان

C

 275آلبالو طرح مبنا

C

 276بازرگانی چوبینه راش نیروانا

D

 277دارکوب طالیی داریس

C

 278چوب طرح روژان

D

 279دژ کاویان ویرا پاژ

A

 280فنی و مهندسی پیشرو سازان فهیم

E

نام مدیر عامل و شماره تماس

محمد حسین طغیانی
66489011-12

حامد نوری
88805043- 88901913

فکس

ایمیل

89783752

graph.iran@gmail.com

88851471

tarhemabna@gmail.com

امیر عباس میر شمس
22337751-2

nirexco@gmail.com

22337952
خانم سوده آستیاژ
26851179

26851216

26851170
مهدی زارعی نژاد
02636670753

2636603393

darkoobtalaei@yahoo.com

rojan.group@yahoo.com
info@rojanchair.com

02636603393
علی رجب زاده

88945442

88945442

86037458

decopazh.group@yahoo.com

محمد علیزاده عظیمی
22651436
09123172401

86037523

mohammad_azimi63@yahoo.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

مرتضی یزدانیان
 281سامان سازه باتیس

C

 282مهندسین مشاور آریا شهر پایدار

D

 283طراحان محیطی آفتاب طالیی

C

 284فرا طرح پویا مبل

D

 285پایا پیشرو

E

 286آنیل طرح آرا

C

 287سازندپی گستر جم

E

22568523

22568062

info@saze batis.com

09123219840
ایران احمدی
44484273

46046011

ahmadi574@yahoo.com

بهرام عالف شایسته
0 4136686239

89789183

ittm.ir@gmail.com

09123183478
کامبیز قزلباش
- 88826179 - 88839243

88826531

info@faramfurniture.com

88827448
صادق کیا
09122030502

26110935

kia.anopa@gmail.com

26110934 ,5
یاسمن نعمتی
88542270

43853375

info@aniltarhara.com

88541520
امیر هوشنگ طوسی جم
22449228
09125713467
66045721

66894479

a.z.art@live.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
نام شرکت

ردیف

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

نام مدیر عامل و شماره تماس

فکس

ایمیل

محسن میرزایی
 288جشنواره

B

 289افق بن تا بام

B

290

آوان نما سازه

D

291

رسام سازه تکین

C

22608550

22608550

Jashnvarehco@gmail.com

09121974609
علی عبایی کوپایی
44768326

44768329

bontabam@gmail.com

شهاب الدین مسعودی
88988796
88966603

88995806

amirdastfal@gmail.com

09120226232
مهدی نژاد جواد
44365818
44365470

44964109

info@rasamsazeh.com

09124945106
 292ایده پردازان پایتخت نما نام سازان

C

محمد رضا تهرانی نشاط

86081775

86081775

)(7داخلی

info@tehranbranding.com

علی اکبر شهبازی قمشه ای
293

نمایشگاهی خزر اوراسیا

D

22863787,8

22863787

info@khazareurasia.ir

09121092874
زهرا ولدی
 294معماران یسنا

C

44427379
09129157442

89733005

info@yasnagroup.com

تعیین صالحیت پیمانکاران غرف خودساز
ردیف

نام شرکت

تایید نهایی توسط
معاونت فنی ومهندسی

 295توسع نمایشگاهی آژنگ طرح رادیس

C

 296نیکا چوب

B

 297نما هنر طرحکده سورنا

C

نام مدیر عامل و شماره تماس
محمد وکیلی راز لیقی
88794011-13

فکس
88974013

رضا علیخانی
44005383

44614741

ایمیل

radisfair@gmail.com

nikachoob@gmail.com
info@nikachoob.com

09121061761
جلیل منتظرالقائم
09133177587
031 32735473

3132735480

info@tarhkadeh.com

