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31651778337 واحد1فلکه اول تهرانپارس سه راه تهرانپارس خیابان حسینی پالک9122103221525837139641164344696814007415857بهروز حسین پورطهران سازه آرکا1

3101463739149 خیابان شهید بیژن ابراهیمی برج الوند واحد13شهرک ژاندارمری خیابان الوند 9126018527481247139641155464993714005316029صابر حیدریآبان سازه پاکان سپهر2

371999613954نمایشگاه بین المللی سالن9122865653357424138841147513939510104028929محمد مرادی اصیلدیبا موی افرا3

آریا راد شریف4
محمدعلی روزی 

طلب
21458886877 ساختمان سادات طبقه اول واحد5خیابان آزادی بن بست شهید ابوالفضل قدیر پالک9122275944461151139341156896136514004431200

نماسازان صنایع نمایشگاهی5
علیرضا خطیب 

شهیدی
331556915537 واحد3خیابان شریعتی خیابان قندی پالک9123586889221704138341141596671910102629760

1648886366(5) طبقه دوم واحد شمالی5میدان نبوت کوچه هشت متری اول پالک9122450531453466139341146561394714004017574سید وحید محتشمیچوب نقره ای پارسیان6

1513844111 طبقه همکف16پالک(بخارست)میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر 91230554804588151393396176779314004321228هرمز جاللیترسیم آرای معاصر7

1967813616 طبقه اولA4 -66ولیعصر خیابان ارمغان غربی پالک 9126127545493906139541151468319414005941727سوده آستیاژ پوردارکوب طالیی داریس8

221565843458 واحد4 طبقه 38محله باغ صبا سهروردی کوچه لواسانی خیابان ملک پالک9387304629127814137541138113399610101712002امید عطارانهمایش گستر روشن نما9

171461914965 طبقه سوم واحد31مرزداران خیابان تربیت خیابان شهید بهشتی پالک912843657247932313931400415448314004154483ماریا سلطانیطراح سازه ارسطو10

فرداد سیال چهار فصل11
سید احسان وحدت 

هوالری
1959963151 طبقه همکف25خیابان کالهدوز کوچه جعفر عین آبادی پالک9125916953494307139541153634593414005960516

هنر طرح کهن12
محمد رضا حسن 

زاده
21471885486 طبقه اول واحد61صادقیه خیابان بهنام پالک9128570041475149139441151378968114005064069

13
شرکت بین المللی توسعه تجارت 

نوای چکامه

سید علیرضا 

پیشگویی
191915673535 واحد 3 طبقه 68بلوار آفریقا خیابان گلفام پالک9121033963405248139041139364183510320561036

123168886379 واحد 3 شهر اندیشه خیابان شاهد شرقی مجتمع تجاری اداری گل یاس طبقه1فاز91211486582977138941149171138510195000163روح اله قلعه خندانیآسانگار صبا14

21471914183 طبقه60جنت آباد جنوبی خیابان شاهین جنوبی خیابان شهید فرامرز عزتی پور پالک9122189627463843139341146943541814004563201آرزو کالنتر فیوجدید نو طرح شایان15

9121889642521973139641161363695114007371358کیوان افشین جوآرمان نگار یسنا16
 مجتمع تجاری و مسکونی طوبی 197جنت آباد مرکزی خیابان دانش خیابان جنت آباد پالک

306 واحد 3طبقه
1475638815

1317683463 طبقه همکف114پاستور خیابان کارگر جنوبی خیابان پاستور پالک 912225215314524138141111349651610100542960علی مقدس خوموسسه فرهنگی هنری پیام تربیت17

201566844646 واحد5طبقه123شهید مطهری کوچه شبنم خیابان شهید غالمرضا یوسفیان پالک91241191285032261395411587397614006449314ریحانه عیار دوالبیمعماران آرسا افراز رادیس18

191917685316 واحد5 طبقه284جردن بلوار آفریقا خیابان دستگردی پالک9122362160469749139341147677959614004797560رضا خسرویخانه معماران کاکتوس19

111353693646خیابان آزادی کوچه شهید مسلم حسینمردی کوچه سلطان محمدی پالک9123065510252368138441114868937910102928108سعید شاهیالماس درخشان پارس20

271966784863خیابان ولیعصر روبروی مسجد بالل کوچه مهناز پالک9120671795591137741134815379110861522363مریم شفیعیایران نوین کیش21

1584853483  طبقه اول12کریمخان خیابان خردمند جنوبی بن بست حقانی پالک9358033176463511139341159574553414004545749فرزام وزیریمرکب سفید سگال22
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9122410821469506139341148757376414004788723غالمرضا اژدریغرفه ساز نمایشگاهی یکتا23
محله اسفندیاری شهرک بستان خیابان شهید محمد محرمی کوچه شهید اسمعلی قیاسی پیرزمان 

9 طبقه دوم واحد54پالک
1893663164

912870908957537714001400991449814009914498سارا عراقیایمن سازه آوین ایده نوین24
 ساختمان میالد طبقه دوم 2محله آسمان بلوار شهید مهدی فرحزادی کوچه بوستان دوم پالک

204واحد
1998989359

3751365181 طبقه همکف17کوچه آیدین پالک (درختی)شهر قدس کوچه محبین9125332920197813981400880398214008803982امیر سیفی نو فرستفضا گستر نیک سورنا25

9125452330476277139441159516491714005112381محمد مهدویآرمان سازه آذین بست26
 ساختمان 8خیابان شهید علی خان بابایی شرقی پالک (پیروزی)باغ فیض خیابان نیک زارع

35 واحد 3توانا طبقه 
1473186896

17993166165600مالرد قشالق مالرد کوچه نرگس خیابان شهید قدرت بیگلو پالک91223425967138139741164896544914008196660مهدی جمالیسازه فضا سازان افالک27

فرداد مداد آبی28
مجتبی عباسی 

مزرعه شاهی
1916684783 طبقه اول1محله حسن آباد زرگنده کوچه شهید علی آزاد منجیری پالک9123102867549038139841165499343114008710973

193139663734 واحد6 ساختمان سپند طبقه283کرج گلشهر ویال خیابان سعدی خیابان رودکی غربی پالک912561465917071138741135636583310980147663حامد یزدانی اصفهانیتیرگان یادمان بنا29

161487641769 واحد 5.1سازمان آب خیابان سرو چهارم خیابان شهید مهدی نوروزی پالک9121789762532115139741163896454114007867439سید کمال سید حسینیطرح آفرینان بارمان30

9122115018295868138641133748174410103329427کاوه صفائیانمهندسی فرارنگ شرق31
سید خندان کوچه شهید کوروش مهاجر خیابان سهروردی شمالی ساختمان اردیبهشت 

2 طبقه821پالک
1555833117

1041587667116خیابان شهید مطهری خیابان کوه نور خیابان سوم  ساختمان نورآذین طبقه همکف واحد9123056885151700137841111545679310101945073محمدرضا میمندمکعب آبی32

91439913881 طبقه سوم واحد6امیر آباد کوچه پنجم کوچه پروانه پالک 9121793927435757139141116667633910200157513علی ارفاقیصنعت و عمران وحدت سنا33

41465845117 واحد1شهرک غرب خیابان ایران زمین خیابان گلستان جنوبی کوچه یکم پالک9123118270102354137241111135889110101462988سوسن نجفی براممهندسان مشاور ساروبن34

121559935435 واحد4 طبقه33سهروردی شمالی خیابان سهند خیابان شهید عبداله متحیری پالک9107606772455936139341147666456814004146286رضا رومیناآرتین نو اندیشان فردا35

ایده سازان دهناد36
محمد علیشاهی 

خورسندی
9125268424443873139241144697968410320903872

 طبقه هفتم غربی واحد 3توانیر نبش نظامی گنجوی عباس پور مجتمع ساختمان طال پالک

701
1434865111

31663718314واحد10بزرگراه رسالت خیابان بنی هاشم روبروی سه راه پرتوی کوچه شهباز پالک 9128282281455100139341147313797914004102080حمیدرضا اوزیطراحان و ایده پردازان سکونوین37

71554643115سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عربعلی پالک9121439637162624137941114589856510102052453رامین رایگاننقش شارستان38

9128387383515065139641156937114514007057239علی آقا علی بیکهیوا هنرکده نارون39
خیابان شهید برادران امیری  (113)تهرانپارس خیابان شهید برادران صادقی

4 طبقه اول واحدA برج سبز بلوک130پالک (غربی142)طائمه
1651734766

201461944469 طبقه پنجم واحد45مرزداران کوچه بدیع خیابان شهید سروان حسن آذری پالک9122509674409555139041157715444910320602435حمید صادقیاشل سازان هرمس40

21435916844 واحد36ونک خیابان مالصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی پالک9122381193423012139141139613871810320747092شهرام قاسمیوندا سازه پاسارگاد41

161469615399 واحد13اشرفی اصفهانی بعد از پل همت بن بست پونک پالک935946769045434213931400406409714004064097سارا حیاتیکاریز کیمیا آبنوس42

43
گروه صنایع نمایشگاهی پارس 

تدبیر اوراسیا
1961836415 طبقه دوم3159تجریش محله باغ فردوس خیابان قلمستان خیابان ولیعصر پالک9126961404550522139841166569798514008783997جالل بهتاجی سیاهکل

101311773536 طبقه دوم واحد138خیابان آزادی روبروی خیابان دکتر قریب پالک9121091390447654139241144738556714003812921میالد اصغریمیالد پرتو پارسیان44
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411483755830 واحد49پالک (دوازدهم شرقی)سازمان برنامه مرکزی کوچه علیرضا همافر9121899829509939139641163537536514006790848سیاوش پارسانژادرایکا نوین پرداز آروند45

11911649811 واحد49بلوار میرداماد خیابان نساء خیابان زرنگار پالک9121942246310530138641135513436410103477593حمیدرضا تهرانی بیناپیشگامان توسعه کسری46

47
شرکت مهندسی دکور میثاق 

کسری
161487631769 واحد 5.1سازمان آب خیابان سرو چهارم خیابان شهید مهدی نوروزی پالک9124086097439229139241144899939510320874372شهروز دارایی

3131564653163خیابان بهار شمالی جنب بیمارستان نیروی انتظامی پالک9121493384262696138441137144493510103801403حجت حسینی کهکی84ساین سازه48

1978934858 طبقه دوم4نیاوران کوچه اول خیابان شهید مجید خداوردی پالک9124375038551866139841165467617914008854460مجید خدائیسیمای دانش گستران صبا49

81556833119 واحد1خیابان شهید قندی کوچه ششم پالک9121060814531960139741161781996814007861049نیلوفر پازکیاناوکسین سازه آرنا50

51473934146 طبقه سوم واحد241جنت آباد جنوبی خیابان باهنر پالک9123088015498161139541151735847414006163473حسیم مغیثیآشنا آرشه سازه51

ارتباط سازان ایده پرداز اکسون52
مرضیه منوچهری 

منظور
9124880199520571139641163656933414007302211

 طبقه 82پالک(متری گلستان35)پونک جنوبی خیابان سردار جنگل بلوار سرلشگر مخبری 

7سوم واحد
1476684548

2011988655149میدان تجریش ساختمان لیستر طبقهدوم واحد9123847732550599139841165494375714008788628فرشاد ماقنتیطرح آفرینان آکام53

54
گروه صنایع نمایشگاهی آوای 

موفق ایرانیان
21988655174تجریش ابتدای خیابان ولیعصر ساختمان لیستر طبقه دوم واحد9121122963472816139441151198758514004951521فرداد ماقنتی

1596964713 طبقه اول8خیابان مطهری خیابان شهید روح اله عبادی خیابان دالویز پالک91245842063003713914114139373810320816489محمد نوش آبادیموسسه مبین تدبیر دایا55

721433674311 واحد 7 طبقه37یوسف آباد خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کوچه سیزدهم پالک 9121573508440916139241145449858614003536963حسین پرهیزکاریصنایع نمایشگاهی هم آوا تجهیز56

1444743514 طبقه دوم375تهران ویال خیابان شهید علیرضا باغبان خیابان ستارخان پالک9124942281537000139741164945488114008110688وحیدالرضا سلیمیگروه طراحان رایا اکسیر کارن57

912724898454148313981400834623814008346238امید قاسمی امیرلوترسیم گران باروک پارسه58
 مجتمع سپهر 41خیابان خاوران بعد از فرهنگسرا نبش کوچه هاشمی ساختمان سپهر پالک

11 واحد3طبقه
1799733414

59
طراحی و معماری درنیکا کارینا 

سازه
9121993362459737139341149346774414004362493حمیدرضا اکبری

تجریش محله شهرک مخابرات بلوار شهید محمد حق شناس خیابان فاتحان مجتمع علوم 

 طبقه همکف3Cپزشکی برج کوروش بلوک
1981998935

43176179761 طبقه اول واحد235 میدان گلها خیابان دکتر حسابی پالک1مارلیک فاز91215798832349138741138958675410861990373محمد متانی بورخیلیرعد صنعت وارش60

131866116514 واحد22خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر کوچه ششم پالک9121068414428411139141143664555410320813199علی اصغر کاکاوندایستا فراز آرمان61

1914837477 طبقه سوم9تجریش خیابان خزر شمالی خیابان الهیه پالک9125950557504657139541153944888914006522368ابراهیم جودکیطرح و ایده دروازه ملل62

71914964965 طبقه دوم واحد1754پل رومی خیابان شریعتی پالک-الهیه-تجریش9121718175203858138241135864711710102455485سعید صدقیآبنوس سیستم63

191968634183 طبقه265ولیعصر بلوار آفریقا خیابان سرتیپ هوشنگ وحیدی دستگردی پالک9123947028322717138741134965793610103612351امیر عباس حسینیتندیس سازه آروین64

41435916766 طبقه دوم واحد3ونک خیابان شیخ بهایی بن بست اعظم بن بست اول پالک9123021477341536138741137795146910103882151سمیه اکبریگروه طراح هنر وندا65

1916787871 طبقه همکف40قلهک خیابان شهید علی کدوئی بلوار سیما جنوبی پالک9123168308379980138941138176116910320296848رسول رخشارایمندان ایده های امروز66
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91969633761 واحد4 طبقه299ولیعصر بلوار آفریقا بلوار میرداماد پالک9125277662399149138941151884573110320502220بهمن سنگچولیفنی و مهندسی ایستا تراشه تیوا67

3319963135 جاده ساوه بعد از پل کمربندی جنب بنز خاور8تهران کیلومتر 9120398952116903137441131754161710101605061ودود محمد خانیصنایع پزشکی تکنوع خاورمیانه68

41585966717 طبقه دوم واحد99خیابان کریم خان زند خیابان خردمند شمالی ساختمان نخل پالک9109781274461047139341147864314414004426763مجید چگینیبین المللی تراست خاورمیانه69

61435783777 طبقه اول واحد2ونک کوچه اول خیابان جویبار پالک9192804939470428139441147894918914004828036سهیل شریفینگاه افزار کیاهنر70

ایده پردازان پایتخت نما نام سازان71
محمدرضا تهرانی 

نشاط
121497746556 واحد8Cبلوار اردستانی مجتمع نگین غرب خیابان پرورش بلوک9126723402496228139541151793539914006056684

51544845113 زنگ9بلوار میرداماد باالتر از میدان کتابی خیابان ساسانی پور نبش معیری پالک9123755702435384139241143137596414003353173کاظم جعفری زادهافرنگ آرا کوشا72

9122380008343623138841136737575410103937700نیما طریقیره آورد توسعه دانش بامداد73
 ساختمان سایه 87سعادت آباد خیابان شانزدهم شرقی خیابان عالمه طباطبائی شمالی پالک

33طبقه ششم واحد
1997863369

1955656764 طبقه همکف26مینی سیتی شهرک نفت خیابان نخل خیابان آبادان خیابان گلستان پالک9121909830459742139341147397791914004362679یحیی آشناطرح آشنا سازه گستر74

9126965205454075139341147666978314004052831نیما هجرتیآریا طرح آراد آرمه75
 48 بلوک3محله دانشگاه تهران بلوار دانشگاه بلوار دکتر شریعتی مجتمع شهرک دانشگاه فاز

طبقه دوم شرقی
1389934761

11578683313 واحد35خیابان سهروردی خیابان اورامان پالک9125971367403859139041143193874310320549832پدرام میرزانژادراهبردهای نوین آفنداک76

11476963114پونکبلوار کمالی خیابان چهار پالک9121348121442872139241143947763914003616830مهرداد معاونیمعماریک ابنیه پاسارگاد77

51313954594 طبقه سوم واحد4خیابان جمالزلده جنوبی کوچه شهید حبیب اله مهدی زاده پالک9123516541478900139441148937441814005220532امین آقا محمدینو آوران رسام فیدار78

آریا نئوپان پاسارگاد79
سید علی ابوالقاسمی 

اصفهانی
1684867518 طبقه دوم1نارمک بزرگراه رسالت کوچه مشیر پالک9122766324248621138441139357816510102891827

نماسازان نوین چکاد80
محمدرضا بهرامی 

نجات
171991653141 طبقه سوم واحد181آرارات خیابان شهریار خیابان شهید حجت اله عباس شیرازی پالک9128400929457061139341147596393314004203448

371999613954نمایشگاه بین المللی سالن9128344872464601139341147563691714004597023سعید حقگوآرایه صنعت کاکتوس81

آرایه صنعت مهرزاد82
مهرزاد حقگو راسته 

کناری
1999613954 طبقه همکف0محله آرارات بزرگراه چمران خیابان نمایشگاه پالک912850924356747613991400953617214009536172

201469615487اشرفی اصفهانی باالتر از همت خیابان طباطبایی پالک9126778403476236139441149789869314005110584غالمرضا طومارنیکا شایستگان تیس83

9125866830511784139641163444331414006879444سینا رحیمیپیشرو کبیر سازان کارسان84
 ساختمان پارس طبقه 305تهران جمالزاده کوچه اعزازی خیابان جمال زاده شمالی پالک

31چهارم واحد
1418853691

321986832195 واحد6 ساختمان اکیا طبقه31خیابان پسیان خیابان مقدس اردبیلی پالک9124266588134842137641135739545910101780610محمود رضا نراقینقس نویسا85

91994643741 طبقه سوم واحد4کاووسیه خیابان تک شمالی خیابان عطار پالک9121238248332521138741144719519610103750622بهرنگ سهرابیپی تا بام معمار86

111481737465 ساختمان افرا طبقه سوم واحد242فردوس خیابان رامین جنوبی بلوار فردوس پالک9125835953503738139541153644654314006474478نادر شایگانی برزوایده طراحان کندو87

بین المللی سیما پیش ساخته88
محمدرضا 

عبدالرحیمی
41917773169 پاساژ آسیا طبقه اول واحد48بالوار نلسون ماندال خیابان شهید فیض اله عاطفی شرقی پالک9121258705118612137441113641563110101621910
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141437673865 واحد6 طبقه1 پالک22امیر آباد بزرگراه کردستان خیابان 9126911752470928139441155718313614004846996علی ناصریدکاموند سازه فیکا89

121469966743 طبقه چهارم واحد15پونک خیابان میالد خیابان دوم پالک9126263097327227138741135458446510103658302امیر مهرپویانسورنا ویژن سازه90

9122869766504470139541155717915314006513476محمدرضا شهبازیگروه مهندسین آریا طرح شاتوت91
 4کوچه شهید بهرام مصطفوی دهزوئی پالک(شرقی)فردوس، خیابان شهید حسین باقری

4/8ساختمان سامان طبقه چهارم واحد
1481644375

131993634971 واحد209مالصدرا بعد از شیخ بهایی ساختمان هزار دستان پالک9121454408223128138341111463434810102643667محمدرضا شهرام نیافضای برتر آرکا92

1486734153 طبقه اول3میدان شهر زیبا خیابان مرادی کوی پرستاران پالک9125100647339854138741148777667310103872917مرتضی محرابیشبکه گسترش همایش93

121415884943 واحد3 طبقه1908خیابان ولیعصر نبش خیابان میرهادی پالک9127203617497855139541164144141514006140433سید محمد امین جاللیگروه طراحان رادیس ویژن94

21998813563 واحد 1 طبقه10 پالک37سعادت آباد سرو غربی خیابان صرافها خیابان 9122786200457924139341151993496814004262176میثم شاه ماریافرا ایده رایمون95

201556935345 واحد5 طبقه8سید خندان خیابان سهروردی شمالی کوچه بسطامی پالک9125575795458422139341149764489814004300019احمد حمیدیایده پردازان مهر آسا96

طراحان آریا ایده آران97
غزاله صداقت 

شایگان
9124244371522462139641161433847914007396180

ستارخان خیابان شهید محمد کاشانی پور خیابان دستبند غربی مجتمع ورزشی تجاری توحید 

176طبقه اول واحد
1453784599

1457874617 طبقه سوم67میدان توحید کوچه صائب خیابان رودکی شمالی پالک9126978716461363139341146933557414004442317محمد اروانه گروه طراحان سامان هنر واقعی98

51469653146 واحد3 طبقه 26پالک (یکم)پونک بزرگراه اشرفی اصفهانی خیابان شهید داود رمضانی 912479218058255314001401023876214010238762مهدی آرمند زادهترسیم گران معماری یکتا99

121474947663 طبقه سوم واحد63شهران جنوبی خیابان پنجم شرقی بلوار شهران پالک9126235217542060139841165141458814008376795سعید بزرگمهررسام ایده منتخب ایرانیان100

914415092834425139141144193163110200423116نرگس خاتون کچچیانفرافن طرح سهند101
 طبقه سوم 7جنت آباد جنوبی خیابان شهید پژوهنده خیابان با هنر کوچه چهارم شرقی پالک

301واحد
1473955516

9125012567457464139341147777831714004224828وحید ایزدپورپارس سرمد سازه افرا102
رباط کریم بخش مرکزی دهستان امامزاده ابوطالب آبادی ده حسن شهرک صنعتی سبالن 

21 پالک26خیابان آرین آلومینیوم کوچه فرضی 
3764168676

11434843661 طبقه اول واحد7نظامی گنجوی خیابان ولیعصر کوچه احتشام پالک9122112452500330139541163911633514006269080محمد وکیلی رازلیقینمایشگاهی آژنگ طرح رادیس103

9128659310495610139541158317488814006021540مهدی مرادیرفاه ساز فردا104
 طبقه 27تهران مراد آباد خیابان شهید رضا اقبالپور کوچه کوهسار هفدهم مرکزی پالک

همکف
1477786653

9122033295278383138941137554415910320280610مجید فوالدیبرسا ساخت آرایه105
احمد آباد مستوفی کوچه بوستان شهید خورشیدی ساختمان صنایع بهسازی چوب ایران 

 طبقه همکفC8سالن
3213136620

141547916443میدان مادر خیابان شاه نظری پالک9124864638457510139341145489684114004231148سید جواد سید پویاآرشیت سازه کارا106

281481838899 واحد4 طبقه375بلوار فردوس خیابان عقیل پالک9128049295487671139441149781375414005637408فرزین کیانیانمدرن سازان مهر فردا107

3754183736 طبقه همکف18قلعه حسن خان خیابان گلبرگ جنوبی بن بست گلچین یکم پالک9121573247340138941137613667410861882511سمانه سلطانیتولیدی نقش جهان سلطانی108

پارسیان سروش خط خطی109
محمد عالم رجبی 

فیروز آباد
71677848941 واحد2 طبقه350شمیران نو کوچه شهید مهدی الیاسی خیابان هنگام پالک9123573415458804139341147541115314004320742

91688834813تهران دالوران ، تکاوران شمالی کوچه ششم مرکزی پالک9122301358496843139541155757537714006088563عباس خانی یزدانیطرح و ساخت مان ساز110
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3356661371 طبقه همکف26شهریار، فردوسیه کوچه نیازی خیابان بوستان پنجم پالک91228452406354139641156739679314007125508حسین طاهریانسازه ژرف هیراد111

1659616802 ساختمان کارخانه آزمایش طبقه همکف121تهرانپارس خیابان پیشوا خیابان دماوند پالک9124058041539921139841164464935114008269286رسول اخوان کرباسیزینو طرح سازه112

101551713122 واحد5 طبقه7عباس آباد خیابان نیلوفر خیابان کوشش خیابان شهید علیرضا یوسفی پالک9121372665446043139241144498755914003746810احمدرضا نراقیفرا راه پویان نوای نور113

4011938973398 واحد4 طبقه 1تجریش، چیذر خیابان شهید رضا تواضعی بن بست دوم پالک9121943006252194138441131688345110102926349احسان طباطباییایساتیس سازه ایرانیان114

1533693914 طبقه دوم166عباس آباد شهیدقندی خیابان نیلوفر خیابان صابونچی خیابان هویزه پالک914318772935127139141154937511910200430443حسین رضاپورآدالن مهر آذر115

371999613954سئول نمایشگاه بین المللی سالن9122264826462112139341147949141314004477923حسن بلیلهکیان نقش طرح بلیغ116

مهندسان مشاور ایوان نقش جهان117
ناصر مشهدی زاده 

دهاقانی
91587696131 واحد4 ساختمان زیتون طبقه19عباس آباد خیابان کوه نور خیابان هفتم پالک9212783128207210138241111441137410102488200

3396153188 طبقه اول63پاکدشت محله شهرک یبر بلوار امام خمینی جنوبی خیابان میراث فرهنگی پالک 9122831663522361139641164816517814007389778علیرضا نعیمیراه تازه تارا118

119
برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان 

امید

صالح سپاسدار 

طهران
51999613954نمایشگاه بین المللی سالن9121138021187462138141113786779610102295077

101483714721 واحد6خیابان فرشته شمالی خیابان یازدهم غربی پالک9123579877477500139441153194869814005162764فرامرز پناهیرویا آفرین گستر سازه120

21978735131قیطریه خیابان کریمی جنب بانک کشاورزی ساختمان یاس912306154655869913991400916764414009167644داود نعمتینیل نوین خالق تهران121

21964934954 طبقه6الهیه خیابان بیدار بن بست گرد شرقی پالک9121576931543779139841164998419714008455014فرزانه علیپورفرابرد ماوراء122

9120759816493776139541151454435714005935439مسعود ملکیرسام سازه تکین123
تهران فردوس خیابان بیست متری ولیعصر خیابان شهید محمد کاظم اعتمادیان میدان سبحان 

36 واحد5 طبقه18پالک
1481795485

اسپوتا نوین چوب124
مهیار سالمزاده 

سلماسی
111911913814 واحد2 طبقه73میدان مادر نبش کوچه آزیتا ساختمان کامیار پالک9123708444427221139141141893535610320803137

21913793117 طبقه1قلهک خیابان شهید وحیدی دستگردی کوچه صبر پالک 912398272121354138241117161144910260422079حسین ادب آوازهفناوران ایرسا پارسیان125

171995833813 واحد9 طبقه15میدان شیخ بهایی شمالی برج مرمر پالک 9121011139302485138641133494918710103405931رضا حاتمیانسپنج سازه آسا126

61414618555 طبقه235 ساختمان 277خیابان فاطمی روبروی پارکینگ هتل الله پالک9123376008461884139341146684583614004467363نادر هاشمی نژادطراحان پارسه گفتار نیکا127

1655684361 طبقه همکف2تهرانپارس بلوار شهید جلیل سید علی بن بست شهید محمد صدیق نوری پالک9121938231303700138641133371564510103396498بهمن بکاییآذین گستر پایدار128

9120550054425560139141141449687910320783819فائزه فرجیگروه طراحان نگین آمیتیس129
سعادت آباد سرو غربی بلوار پاکنژاد باالتز از چهار راه سرو نبش سمان چهارم شرقی 

4 طبقه1پالک
1998147990

21675637113 واحد11رسالت کرمان شمالی خیابان شهید کرد کوچه خدایاری پالک9122107402460382139341146466378114004394275حسین ملکیفضا سازان خالق بامیک130

41598618139 ساختمان زکریای رازی طبقه 251خیابان استاد نجات الهی خیابان آیت اله طالقانی پالک9128729693234417138341139879881610102753727حامد نوریآلبالو طرح مبنا131

طرح تجارت آرایه آگور132
مرضیه عباسی 

شهرستانکی
31474835634 طبقه82جنت آباد مرکزی خیابان بسیج بلوار بعثت پالک9124941354454693139341157434959114004079330
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9124977275319976138641136838319310103574223وحید طیبی نژادپیشرو مبتکران چیستا133
شریعتی نرسیده به دولت خیابان شهید یزدانیان خیابان سیمای جنوبی نبش کوچه حقیقی 

8 واحد18پالک
1913834417

2011473666845 واحد17حکیم غرب بعد از اشرفی اصفهانی کوچه مریم پالک9123046823474622139441148789646314005037243امیر پریورآریا سازه ویژن سپنتا134

1386115612 طبقه همکف3محله چیتگر بلوار پنجاه و دوم بن بست هشتم پالک9122056142279476138541133393315710103179879هومن محمدیچاپ و نشر هودیس پارس135

21587634413 طبقه اول واحد12عباس آباد خیابان کوه نور کوچه دوم پالک9123972494462934139341146856947114004521123مهدی سعیدیکار ، هنر ، اندیشه طرح آرا136

ایستا سازان برساد137
علی مخترع تقی 

دیزج
1454954831 واحد جنوبی4 ساختمان طباطبایی طبقه2ستارخان کوچه شهید علی اکبر رسولی پالک9122593869503732139541154978388314006474309

مهندسی خط معمارانه ابنیه سازان138
عباس مناف زاده 

رضائیه
1966933954 طبقه دوم46محله امانیه خیابان ولیعصر خیابان مهیار پالک912921016457447413991400987333314009873333

371999613954نمایشگاه بین المللی سالن9126873239503474139541165473397814004640581حمید شیخ االسالمیطراحان اریکه قرن139

131476783867 واحد16تهران اشرفی کوچه هفت لنگ بن بست اکبری پالک 9128436572482827139441159159634914005424275ساره ناصریالیزه طراحان بدیع140

کیان آرتا سازه دلسا141
ایوب عرب 

علیدوستی
83139783151کرج دهقان ویالی دوم خیابان الله خیابان دهم ساختمان روناش طبقه سوم واحد91032647174151714001401052133814010521338

11477659713 طبقه همکف واحد21محله المهدی خیابان سجاد کوچه یازدهم غربی پالک912394571522256139841164774719314008558621بابک قاسمی فرپایدار آرون سازه الیپی142

بهسازان طراح روماک143
علیرضا صالحی 

شبستری
1453746313 مجتمع الماس920ستارخان خیابان شهید عباس کریمی خیابان شهید محسن صادق پور پالک9304741353412824139041143355319310320649064

1999613954نمایشگاه بین المللی انبار پیش ساخته91233782973029140041161671385114004634906افروز کمال الدینطراحان نگین افق پارس ایرانیان144

2023178899318 پالک4کرج محمد شهر زیبا دشت شهرک صنعتی صنعت9122388231289888138541136714779310103271561امیر دستمالچیطرح مهرسان آریا145

81415884699 طبقه سوم واحد16میدان فاطمی خیابان جویبار خیابان میر هادی پالک912089669447785213941400517889514005178895محمد رضا رحیمیخط سبز معماری آسمانه146

371991614311مالصدرا کردستان شمالی نبش زاینده رود غربی پالک9121332208241103138341114519968910102818578افشین غفاریطراحان نمایشگاهی سرو پارس147

81532845891 واحد6خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه9129580755487907139441149711957314005648019مجتبی منصوری نژندسهالن نماد148

61413813616فاطمی خیابان سرتیپ فکوری بن بست احمدی پالک912187087550642813951400660338514006603385مجید نصریلوتوس سازه اردوان149

413754197359شهر قدس بیست متری گلستان خیابان مدرسی پالک9121062437361281398466686752466686752فاروق اشراقیکارا طرح بدیع150

912937122956378613991400938071314009380713کریم مددیآذین هنر ویرا151
 طبقه سوم 14داوودیه خیابان بهروز خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحید دستگردی پالک

4واحد
1913673533

1968653543 طبقه همکف68تهران کاووسیه خیابان ولیعصر خیابان اسفندیار پالک9125256441289156138541133733467310103270050مهدی احمدزادهطراحان نقطه خاکستری152

امرتات سازه لوتوس153
سید مرتضی هاشمی 

امین
9121218009511716139641156185533914006877062

 طبقه چهارم 126دولت خیابان شهید محمد محسنیان خیابان شهید یوسف کالهدوز پالک

19واحد
1945184545

1634674865 طبقه چهارم850تهران مجیدیه کوچه شهید داود ترک بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی پالک9122937233555284139841166454141414009018817مهدی طالع ماسولهآرک طالع توکا ایرانیان154
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مدیر عامل
شماره ثبتشماره موبایل
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1661635829 طبقه دوم1سید خندان خیابان ابوذر غفاری جنوبی بن بست بهنیا پالک9123333012457256139341146536118614004213350وحید فداکاررادنگاه سبز آگرین155

4411894193477 مجتمع کوه نور طبقه دوم واحد47خیابان سبالن خیابان شکوفه پالک9122576499553722139841166349688714008944287حسین کول آبادیدیبا نگر افرا156

ایده مهر کارکیا157
یحیی محاسب کریم 

لو
533741444464بهمن آباد خیابان منبع آب کوچه نخل پالک9123895373387388138941137965195810320377660

9120858450517970139641157735767414007178805علیرضا کرمیآتی طرح رادیس158
 52پالک (شهید حسین میرحسینی) شرقی23ستارخان خیابان شهید محسن صادقی پور خیابان 

طبقه همکف
1453733143

1415784847 طبقه چهارم12پالک (یکم)محله کشاورز خیابان دکتر حسین فاطمی خیابان طباطبایی 9126016351553717139841165855993114008944044نازنین عبداله زادهمعماران خالق دایان159

سهالن نما160
سید مهدی محمودی 

فر
81533845891 واحد6خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر خیابان عشقیار کوچه9121454707112422137441133967818710101561020

9128189806496218139541151734773614006056378روشنک نوروزیراهکار تجارت بلوط161
رباط کریم دهستان امام زاده ابوطالب آبادی آدران محله شهید زواره ای خیابان ماخان کوچه 

 طبقه همکف12صنعت هشتم پالک
3764119620

1399183711 طبقه همکف5ورد آورد خیابان امام خمینی بن بست چهارم پالک912234516655872613991400916867914009168679بیژن نوابیویستا رویداد اسکان162

11435874413 ساختمان کردستان طبقه همکف واحد2ونک خیابان مالصدرا بزرگراه کردستان پالک912071048058287139541151894133114005845684سعید کیشانیآوای سبز آروید پاژ163

91975405024529013961400698091014006980910مهدی شیرانگیزگروه معماران بارمان سازه164
تهران، ری بخش خاوران دهستان خاوران شرقی روستا سایت خاوران شهرک صنعتی 

5206خاوران خیابان گلستان خیابان نارون پالک 
1865183441

165
مدیریت همایش و سازه های 

نمایشگاهی دیماح
101967755754 پالک3 جاده ساوه سه راه آدران میهن30کیلومتر 9121382743309230138641135771418410103470335ایمان نوابی

21359753691 واحد3خیابان قزوین خیابان شیدایی کوی شهربانی بلوک9124381006414155139041139838883110320645966مجید کالنتریمهرگان جوان ایرسا166

1903175774813 پالک110کرج فردیس خیابان آزادی خیابان 912560946136858139841164991794414008663442احسان شفائی شهبازآنیل تهویه کاران البرز167

9123198602457950139341154458731914004263479اردالن اوالدزادهوارنا طراحان آساک168
بن بست بهشت  (شهید محمدرضا چالوکه)شهر باغستان شهرک صادقیه بابا سلمان خیابان 

12متری یکتا پالک22زهرا بن بست 
3358672530

1966673495 طبقه دوم2 بلوک19امانیه کوچه دوما خیابان مشیری پالک9125409069485530139441149633714514005531079رضا محبیآرمان سازه نسل آریا169

131594846617خیابان ولیعصر خیابان حافظ باالتر از چهارراه زرتشت کوچه پزشکپور پالک9121333032416010139041159196986410320667076محمد مهدی صفاریایده نو ستاره آریا170

11969735611 طبقه اول واحد7بلوار نلسون ماندال کوچه والی نژاد پالک9152595928319076138641133174837410103569899علیرضا الهیطراحان صدر بنیس171

1419813949 طبقه پنجم81جمالزاده خیابان شهید حمید ایزدی مقدم خیابان فرصت شیرازی پالک9126262052467834139341158173891314004717277علی محمدیسپهر نقش خشت اول172

1491947112 طبقه همکف0کوهک بلوار برادران شهید علی مرادیان خیابان نسیم بیستم پالک9121484852497545139541153684766314006123437علی عبائی کوپاییافق بن تا بام173

1635848550 طبقه سوم شرقی324تهران گلبرگ غربی نرسیده به خیابان کرمان پالک9194980135346090138741134664991610103904100مهسا بورستانیکلبه طراحان تندیس174

شرکت طرح گستران قزلباش175
کامبیز صفایی 

فراهانی
61457965661 واحد3 طبقه 355تهران خوش خیابان شهید رضا قانعی خیابان آزادی پالک 9126907324455149139341157997417914004103627

1464776146 طبقه سوم واحد شمال شرقی177 متری اول بزرگراه جالل پالک 12مرزداران کوچه 9122008916456987139341147496687614004199828امیر نادریانطراحان مکث آرمانی176
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31547715965 طبقه1داوودیه خیابان شهید ناوسروان محمودرضا کوشا،بن بست شهره پالک9122397885538545139741166577787314008191174محمود رضا بخشندهخاک پی خانه ایرانیان177

9123466562428373139141144938534410320812470محمدرضا خاکیآرنا طراحان تیوا پرداز178
 ساختمان 1319نارمک خیابان شهید حمید عالم نجف آبادی خیابان شهید آیت اله مدنی پالک 

تخت جمشید
1645793916

13761300000 پالک2رباط کریم خیابان شمشاد، شمشاد 91211387811844138641135687164410103312580سعید عظیمی شهرابیزمان آوران آریا179

21595775311 طبقه همکف واحد29مطهری خیابان روح اله عبادی خیابان دالویز پالک912579322647735113941400515519214005155192محمد کسروی ماویماوی طرح خالق180

11459996181 واحد19ستارخان نرسیده به پل ستارخان کوچه توکلی پالک9123032219300051138641134141895310103365909رها بهروزپارسان راهکارهای توسعه تجارت181

31967758641 طبقه12 واحد5بلوار نلسون ماندال کوچه مریم پالک9121501084320276138641135457994710103577872امیر حسین شنتیائیمشاورین پارس نواندیش سیستم182

21588833875 طبقه 16سهروردی کوچه قابوسنامه خیابان محمد بخشی موقر پالک 9123873510375318138941144715396610320259331رامین کلهرپارس ستاره هامون183

919660488659719314011401123433114011234331رامین محسنیابر طراحان سرو تهران184
 غربی طبقه دوم 8 مجتمع فیروز آبادی بلوک 6محله شهرری استخر کوچه ارغوان سوم پالک

6واحد
1874884817

11939667533 طبقه1تهران خیابان شهید محمد رضا قلندری بن بست دهم پالک 912973744251750113961400716043814007160438مهدی منصوریایمن سازان صنعت ویستا185

31388773334 واحد26تهرانسر بلوار اصلی خیابان نوزدهم ساختمان سپهر پالک9126973593578803140041114488753914010074103اکرم ذلقیامید گستر تاراز186

1431935674 طیقه دوم36 پالک36 و 34یوسف آباد خیابان مهرام بین خیابان 9124840345269722138541147967913710103033032آقا الیاس جهانیاننوید طراحان ماهی187

81994768519 واحد1ونک خیابان خدامی کوچه کاوه پالک 919086371748793813941400565037514005650375اصغر جعفرزادهالهه قلم پارسیان188

141557955537 واحد2سهروردی شمالی میدان پالیزی خیابان دکتر قندی کوچه سوم پالک 9121360400282057138541115544176810103196081سید محسن سیدزادهآمون معماری و طراحی داخلی189


