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باشگاه طراحی و تجهیز فروش، واردات،آزادی محمدامینایرانبال پینت آذر1
 متری 16 کشاورز، خیابان زنجان،

20 شماره عباسی، شهید
www.Azar-paintball.ir

شهربازی های دستگاه و ترامپولین تولیداهوازی نژاد کاظم علیایرانصفاهان پیشتاز آفرینان ارمغان2
 و گز صنعتی منطقه اصفهان،

بار فردوس جنب برخوار،
www.happytoys.ir

خراسانی مصطفیایرانشادی آریا3

 ترامپولین انواع كننده تولید و سازنده

 سازمان و پنتا بازرسی نظارت تحت

استاندارد

---www.trampolineariyashadi.com

جوانمردی لیالایرانسبز شهر راه آریان4
 وسایل شهری، مبلمان تولیدکننده و طراح

شهری گلدانهای و بازی

 منطقه جاجرود، از بعد آبعلی، جاده

خرمدشت صنعتی
www.ariyanrah.ir

غفاری مجتبیایرانآلرپا 5

 تجهیزات انحصاری تولیدکننده و مخترع

 ویژه نیروی ورزشی بازی الکترونیکی

 استرایک کانتر واقعی ساز شبیه ) دنیا در

 لیزرتگ، تجهیزات تولیدکننده ،(

 رباتیک، آموزشی های بسته تولیدکننده

 کاربردی و پیشرفته مدارهای ساخت

الکترونیکی

 بلوار ژاندارمری، شهرک تهران،

 خیابان ایثار، خیابان مرزداران،

 واحد 4 پالک مرضیه، کوچه بهار،

2

www.spforce.ir

میوه ثمرهایرانلند آموت6
 شهربازی ساخت و اندازی راه تجهیزات،

سرپوشیده

 برج طالقانی، چهارراه کرج،

141 واحد 10 طبقه آموت،
www.amootland.com

www.a-mek.com---آبی پارک سواری، تیوب اسکی،فر چراغی رضاایرانکاوش مکاترونیک اهورا7

میرزاده میرقاسم دکترایرانپاش ایران8
 ) اتیلن پلی محصوالت انواع تولیدکننده

( آبی پارک وسایل

 خیابان روبروی ستارخان، تهران،

9 پالک شایق، کوچه پاتریس،
www.iranpash.ir

دومینو فکری سرگرمیاسدی حامدایراندومینو ایران9
 امام، میدان شهر، قائم مازندران،

7 اخالص ترمینال، پشت
www.irdomino.com

پور وحدت علیرضاایرانساز بادی10
 مراکز و بادی های سازه تولید و مشاوره

تفریحی
www.badisaz.irعصر ولی میدان از باالتر تهران،

ایرانجادو سرزمین بازرگانی تولیدی11
 سهیل

پورمنصور
شهربازی تجهیزات

 تر پایین فراهانی، مقام قائم تهران،

 ،1 پالک ،22 کوچه مطهری، از

10 واحد

www.magicland.ir

خدماتی و تولیدیآزاد حمزهایرانمانیک و جوان سازان بازی12

 امیرکبیر، خیابان بابل، مازندران،

 و بیست معراج چهار، فردوس

چهار اندیشه هفت،

www.YGD.ir

زیکساریایرانسایت بازی13
 و بازی رسانی اطالع پایگاه اولین

سرگرمی
www.bazisite.irعصر ولی میدان از باالتر تهران،

ای بیمه امور کلیهنژاد فرخ امینایران( 4134 کد ) سامان بیمه14

 جنت ابتدای کاشانی، هللا آیت تهران،

 سهیل ساختمان پاستور، نبش آباد،

5 واحد

www.insurancer.ir

بازرگانی علمی،اسدیان علیایرانکیش آواپارس پیشگامان15

 خیابان بهشتی، شهید خ تهران،

 ،17 پالک ،7 کوچه سرافراز،

5 طبقه آوا، سیما ساختمان

 www.avastarco.com

www.toysgti.com---ترامپولین ساختاکبریان اکبرایرانطالیی ترامپولین16

17
 بیگی شهربازی چراغ تولیدی

آور
شهربازی تزیینی های چراغآور بیگیایران

 متری 14 جنوبی، مجیدیه تهران،

 کوچه فر، نوروزی خیابان لشگر،

37 پالک نظری،

---

شهربازی اتوماسیوننژاد حسینی علی مهندسایرانگستر جهان 18

 اشرفی صادقیه، دوم فلکه تهران،

 کوی پیامبر، خیابان اصفهانی،

22 پالک ،4 وحدت شاهد،

www.jahangostar.com

رضاسلطانی محمدباقرایرانفراز کودک خانه19

 مراکز تجهیزات توزیع و تولید مرکز

 و بازی اسباب کودک، مهدهای بازی،

آموزشی و فکری های سرگرمی

 راه چهار از قبل ستارخان، تهران،

601 پالک خسرو،
www.Farazhouse.com

کششی و بادی چادرهای تولیدیار صالح امیرحسینایرانصالح خیمه20
 غربی، امیرکبیر خیابان تهران،

349 پالک آبادی، دولت کوچه نبش
www.salehtent.com

دارتعزیزپور محمدامینایرانپارسیان دارت21

 مترو جنب جمهوری، میدان تهران،

 واحد ،9 طبقه گردون، برج نواب،

جنوبی 902

www.dart.ir

بشاش علیایرانالبرز برق دانش22

 و لی لی بازی نورانی، المانهای تولید

 سنگ روان تابلوهای دیجیتال، پله مارو

پیام

 ابتدای قزلحصار، جاده کرج،

 کوچه علوی، شهرک باسکول،

29 پالک هادیان،

www.db-alborz.ir

حسینی آرشایرانشمال پروشات بنیان دانش23
 ورزشی-  الکترونیکی دستگاه تولید

لیزرتگ

 میدان طبرستان، خیابان ساری،

 و علم پارک ساختمان دانشجو،

سوم طبقه مازندران، استان فناوری

www.proshut.co

شهربازی بلیط فروش کنترل سیستمشفیعی مهدیایرانپارس پردازنده درسا24

 اصفهان، اشرفی بزرگراه تهران،

 بست بن مرزداران، بلوار به نرسیده

4 طبقه 2 پالک گلها،

www.depa-co.com



www.rahkaresabz.com---سرپوشیده شهربازی اندازی راهفالح فرزادایرانسبز راهکار25

ایرانکمان رنگین26
–  نیا ساعدی صادق

ماهر قاسمی علیرضا
شهربازی لوازم ساخت و تولید

 بنزین، پمپ از بعد امین، بلوار قم،

کمان رنگین تفریحی مجتمع
www.ranginkaman-games.com

مهندسی و ای مشاورهآباد صالح محمودی علیایراندانش عرصه جویان ره27

 خیابان اله، حبیب خیابان تهران،

 ،4 پالک گلستان، کوچه قاسمی،

2 واحد

www.radpgs.ir

مکاترونیک متحرک، سازهای شبیه تولیدبیکیان قلی اصغر علیایرانروبوسیم28
 خیابان دماوند، خیابان تهران،

9 شماره نیلی، خیابان آب، سازمان
www.robosim.net

پور رمضان حسینایرانکادوس گستر تدبیر سازه29

 نصب و مشاوره ساخت، طراحى،

 سرسره انواع و آبى هاى پارك تجهیزات

پاش آب هاى عروسک و آبى هاى

 جاده ماهدشت، صنعتی منطقه کرج،

 به نرسیده اشتهارد، به ماهدشت

راه پلیس

www.sorsoreabi.ir

داخلی تورهای و هتل آنالین رزرواسیونسبزواری شاهینایرانسفر گردونه رزرواسیون سامانه30
 خیابان مطهری، خیابان تهران،

14 پالک زریر، کوچه ترکمنستان،
www.gardoonesafar.com

شهربازی تجهیزات و اتوماسیونرازدشت حمزهایرانایرانیان سبزپردازش31

 آزادی، میدان شرقی ضلع تهران،

 شهید کوچه عزیزی، شهید بلوار

دوم طبقه ،13 پالک آجرلو،

www.sabzpardazesh.com

جهرمی احسان سیدایرانایرانیان بال سماپینت32
 بازی و بال پینت تجهیزات تولیدکننده

لیزری های

 بلوار محالتی، شهید اتوبان تهران،

 گلها، پارک کوچه جنوبی، ابوذر

2 واحد ،8 پالک

www.samastar.co

شریفی محمدایرانآور فن سهند33
 و آبی پارک ساخت و مشاوره طراحی،

آبی سرسره آبی، تفریحی تجهیزات

 بین خمینی، امام خیابان اصفهان،

 مجتمع ،3 رسالت و پارس کیان

سوم واحد اول، طبقه آفتاب،

www.sahandfa.com

www.shadipark.ir---شهربازی تجهیزات ساخترحیمی حمیدرضاایرانجهان نقش پارک شادی34

بادی های سازه تولیدور پیله داریوشایرانالبرز ساز شادی35
 پایین، کالک کرج، مخصوص جاده

30 پالک طالقانی، خیابان
www.shadisaz.com

ای بیمه خدماتشیرکانی امینایرانسینا بیمه شرکت36
 از بعد میرداماد، بلوار تهران،

225 پالک شمالی، نفت خیابان
www.sinainsurance.co.ir

موسوی سعدیایرانطالیی سازان شهربازی شرکت37
 دستگاههای انواع واردات و تولید

شهربازی
---www.Talaee-Amusement.com

------شهربازی وسایل تولیدکنندهآنالویی منصور مهندسایرانآنالویی مهندسی فنی شرکت38

شهربازیاخوان احسانایرانترکان شادی شهر39

 مقدس خیابان زعفرانیه، تهران،

 خرید مرکز الف، میدان اردبیلی،

M واحد سوم، طبقه پاالدیوم،

www.funtime-game.com

پورنبی مجیدایرانجادویی جزیره شهربازی40

 برداری بهره و تجهیز طراحی، مشاوره،

 و فروش کنترل بولینگ، تفریحی، مراکز

شهربازی تجهیزات واردات

 مجتمع طرقبه، جاده ابتدای مشهد،

ویالژتوریست
www.apjj.ir

تفریحیکارگر داریوشایراندرخشان ستاره شهربازی41

 خیابان گوهردشت، اول فلکه کرج،

 استقالل، بلوار نبش مطهری،

 مالصدرا، تفریحی تجاری مجتمع

درخشان ستاره شهربازی پنجم، طبقه

---

شهربازی وسایل فروش و اجارهقربانی سعیدایرانسیار شهربازی42

 به نرسیده رضا، امام ی جاده

 کوچه آباد، فرون قشالق پاکدشت،

قربانی کارگاه ،2 درویش

www.09123441619.com

بردار بهره و مشاور طراح، شهربازی،یعقوبی یدهللاایرانآمیز سحر ی قلعه شهربازی43
 قلعه شهربازی ارم، پارک تهران،

آمیز سحر
www.irmagiccastle.com

شهری مدیریتطلوعی سعید دکترایران8 منطقه شهرداری44
 ابتداي نبوت، میدان تهران،

غربي جانبازان
 region8.tehran.ir

تولیدویسی کیومرثایراننور تفریحی صنایع45

 ابتدای نماز، میدان شهریار، تهران،

 کوی کشاورز، خیابان رزکان، جاده

1 پالک ژاله،

www.madeiniran.eu

راد سلیقه سعیدایرانساحل تولیدی صنایع46
 پارک بازی وسایل انواع عرضه و تولید

ایران در کودک مهد و

 بزرگراه انتهای تهرانپارس، تهران،

8 پالک رسالت،
www.sahelmetal.com

تجاری فضاهای تجهیز و طراحیعلیخانی غالمرضاایراندینا فرادید طراحان47

 بلوار ارتش، بلوار اقدسیه، تهران،

 نبش شفیعی، خیابان مژدی، شهید

5 پالک شقایق، کوچه

www.metood.ir/www.pjvmping.ir



فر شریف مهندسایرانپارس ماندگار معماری طرح48

 پلی قطعات کلیه کننده تولید و طراح

 کودکان، بازی های مجموعه و اتیلنی

 طراحی شهری، مبلمان تندرستی، لوازم

 و شهربازی و شهری سبز فضاهای

خارجی و داخلی دکوراسیون و معماری

 کوچه ونک، خ ونک، میدان تهران،

1 واحد ،3 طبقه ،3 پالک لیلی،
www.Designpars.ir

شهربازی تجهیز و اندازی راهابرده حسینی مرتضیایرانجدید عصر49

 مجتمع مدنی، شهید خیابان تهران،

 ششم، طبقه ،2 تیراژه تجاری

جدید عصر شرکت

www.asrejadidco.com

سرپوشیده شهربازی دستگاههای تولیدکنندهروشنایی غالمرضاایرانروشن دنیای عصر50
 حسین، امام میدان نیروگاه، قم،

78 پالک ،8 کوچه
roshangame.com

جهانگیر هللا ولیایرانفومیران اسفنج های فرآورده51
 و تاتامی ، EVA های ورق کننده تولید

الستیکی

 شمالی، سعدی خیابان تهران،

 امین کوچه منوچهری، به نرسیده

شرقی سوم طبقه ،33 پالک زاده،

www.foamiran.com

اتیلن پلی بازی های مجموعه تولیدپیشه زراعت علیایرانپارسیان قصربازی52
 منطقه فارس، خلیج بلوار شیراز،

اقتصادی ویژه
---

شهربازی تجهیزات–  شهری مبلمانبختیاری علیرضاایرانکارآفرین53
 بن ،62 خیابان آبادی، اسد تهران،

10 پالک ترانه، بست

www.karafarincompani.blogfa.co

m

گرانولی کفپوش کننده تولیدآبادی کمال ابوالفضلایرانکو پاک کفپوش54

 ساوه، آزادراه 18 کیلومتر تهران،

 خیابان الله، شهرک شهر، صبا

6 پالک صنعت،

www.kafpooshpakco.com

---ایرانیان بتن مقابل پاکدشت،واردات و تولیداشرفی احمدایراناشرفی صنعتی تولیدی گروه56

بهرامی محمدحسینایرانکهربا ساز آریا صنعتی گروه57
 آبی های پارک و سرسره سازنده و طراح

کشور در

 صفادشت، صنعتی شهرک کرج،

 سلمیان، خیابان انتهای سلمیان، کوی

12 پالک

www.parkaby.ir

شهربازی تجهیزات تولیدبیات مهدیایرانبیات صنعتی گروه58

 ورودی کرج، قدیم جاده 20 کیلومتر

 انقالب، متری 45 قدس، شهر

آزادگان شهربازی

www.Bayat-games.com

شهربازی های دستگاه تولیدرضوی مرتضی سیدایرانرضوی صنعتی گروه59

 صنعتی شهرک بابلسر، مازندران،

 گروه جنوبی، اول کوچه بابلسر،

رضوی صنعتی

www.razavi-amusement.com

پارکی و شهری تجهیزاتموسوی ایوانایرانفرم فلز صنعتی گروه60
 خیابان پایین، آباد رضی شهریار،

1 پالک ،13 فتح ،...ا بقیه
---

شهربازی لوازم سازندهآهوئی... ا روحایرانلئون صنعتی گروه61

 جاجرود، راه پلیس از بعد تهران،

 خیابان دشت، خرم صنعتی منطقه

333 و 331 پالک سنگ، سیاه

www.leonfazel.ir

سینماگیم و بعدی چند سینماهای ساختدان نوله محمدعلیایراندان نوله صنعتی گروه62

 شهید پل آزادگان، بزرگراه تهران،

 فاز مکان، آهن مجتمع خانی، صنیع

438/439 پالک غربی، 3

www.nxdcinema.com

گردان رستوران و شهربازیوفایی مرتضیایرانوفایی صنعتی گروه63
 بلوار آباد، شمس صنعتی شهرک

1 پالک ،5 گلبرگ نارنجستان،
www.vafaeirides.com

بعدی چند سینماهای تولیدمیانجی حسین محمدایرانمیانجی مهندسی گروه64

 بنی خیابان رسالت، خیابان تهران،

 انتهای ساقدوش، از باالتر هاشم،

26 پالک شرقی، 10 بوستان

www.XDcinema.ir

65
 بازرگانی و مهندسی گروه

جرجان
امیری رضاایران

 افزارهای سخت طراحی و بازرگانی

 و مدیریت افزارهای نرم و الکترونیکی

 سیستم و تفریحی های مجموعه اتوماسیون

تصویر انتقال و نظارت های

 استقالل، خیابان تهرانپارس، تهران،

پلیس پارک جنب
www.jorjan.com

حسینی مصطفیایراننگاران گروه66
 تجهیزات گذار سرمایه و مجری ، طراح

شهربازی
---www.negarangroup.com

www.elsegroup.ir---تبلیغات و برندینگ آژانسدولتخواه امیرایرانالس هنری گروه67

حقیقی صیاد شاهینایرانآمیتیس پرداز رسانه موسسه69
 نرم ) ای رایانه بازی انواع تولیدکننده

( افزار سخت–  افزار

 شهید خیابان انقالب، خیابان تهران،

 عظیم چهارراه ،( گرگان ) نامجو

شرق قجاوند پور،

www.spforce.ir

70
 رایانه برهان فرهنگی موسسه

پرداز
ایران

 برهان سید مهندس

شهرستانی
فرهنگی

 خیابان قرنی، سپهبد خیابان تهران،

 ،46 پالک شرقی، کالنتری شهید

1584645113 پستی کد اول، طبقه

---

پورمحمدی هادیایرانایساتیس ساینای میالد71

 نوجوان، و کودک حوزه در آموزش

 هیجانی، های بازی فکری، بازیهای

منطقی و ریاضی بازیهای

 یزد، فناوری و علم پارک یزد،

نوجوانان و کودکان علمی پارک
ystp.ac.ir



قاسمی اشکانایرانپریزاد نواندیشان72
 تفریحی مراکز تجهیز و ساخت طراحی،

( شهربازی )

 عالمه خیابان آباد، سعادت تهران،

6E واحد عالمه، برج شمالی،
www.pagservice.com

رحمتی سامانایرانبلوط سازان نویان73
 خدمات و اجرا طراحی، مشاوره،

تفریحی و رفاهی فضاهای

 صباشهر، جاده 4 کیلومتر شهریار،

 پالک جوانزاد، مجتمع ،4 بوستان

46

---

پرواز قابل مدل هواپیمای آموزش و تولیدرضایی رو نیک احمدایرانگستر بهنام هواپیماسازان74

 میدان شریف، متروی تهران،

 ابتدای صالحی، شهید خ تیموری،

 مدیره هییت دفتر جنوبی، طرشت

تهران دانشگاه مجتمع

www.hsbg.ir

75
Ocean Amusement 

Machine Co. LTD
CHINAJiang XunLongLimited Liability Companywww.zs-ocean.com

76Polin Water ParTURKEY---

Design, engineering, 

Manufacturing, installation of 

Water Parks and Slides

www.polin.com.tr

77Jora VisionNETHERLANDJose Perez

Design and create breathtaking 

experience, environments and 

attractions for family 

Entertainment centers, kids 

playgrounds, Theme Parks, 

Water Parks, Zoo’s and a wide 

variety of other leisure 

destinations.

www.joravision.com


