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615ایرانwww.happytoys.irاصفهان، منطقه صنعتی گز و برخوار، جنب فردوس بار---تولید ترامپولین و دستگاه های شهربازیارمغان آفرینان پیشتاز صفاهان1

آریا شادی2
سازنده و تولید كننده انواع ترامپولین تحت نظارت بازرسی پنتا و 

سازمان استاندارد
08646340578---www.trampolineariyashadi.com2721ایران

629ایران3www.artanco.ir نبش ارغوان 2اردبیل شهرک صنعتی ---تولید كننده ای دستگاه شهربازیآرتان3

۰۲۱۲۲۵۷۰۲۶۶سازه پرچه ای سازه فضای استاک4
تهران چهار راه پاسداران خیابان دولت نرسیده به چهار راه اختیاریه 

6 واحد 6كوچه رستمی كوچه فرهنگ پالک 
www.3dspaceco.com2719ایران

726ایران141www.amootland.com واحد 10كرج، چهارراه طالقانی، برج آموت، طبقه 02692100200تجهیزات، راه اندازی و ساخت شهربازی سرپوشیدهآموت لند5

720ایرانwww.a-mek.com------اسکی، تیوب سواری، پارک آبیاهورا مکاترونیک كاوش6

730ایران9www.iranpash.irتهران، ستارخان، روبروی خیابان پاتریس، كوچه شایق، پالک 02166505530(وسایل پارک آبی  )تولیدكننده انواع محصوالت پلی اتیلن ایران پاش7

720ایرانwww.okyanusakvaryum.ir اصفهان، پارک جنگلی ناژوان، بلوار الفت، آكواریوم بزرگ اصفهان۰۳۱۳۷۷۸۰۰۱۳خدماتی، تفریحی، گردشگریاقیانوس ایرانیان كیش8

9
انجمن بازی ها و ورزش های 

الکترونیک
714ایران3www.ie-sports.ir، طبقه ۱۹خیابان پاسداران، بهارستان هشتم، پالک ۰۲۱۲۳۰۸۲۶۰۴ورزشی تفریحی

02188848534تجهیزات شهربازیتولیدی بازرگانی سرزمین جادو10
، واحد 1، پالک 22تهران، قائم مقام فراهانی، پایین تر از مطهری، كوچه 

10
www.magicland.ir2727ایران

01132314710تولیدی و خدماتیبازی سازان جوان و مانیک11
مازندران، بابل، خیابان امیركبیر، فردوس چهار، معراج بیست و هفت، 

اندیشه چهار
www.YGD.ir274ایران

79ایرانwww.bazisite.irتهران، باالتر از میدان ولی عصر02188893524اولین پایگاه اطالع رسانی بازی و سرگرمیبازی سایت12

2715ایرانwww.isqi.co.irكارگر شمالی، روبروی دانشکده اقتصادی، نبش كوچه سوم، پالک۰۲۱۴۳۹۰۴۰۰۰ ارائه خدمات بازرسی و مهندسیبازرس كیفیت استاندارد ایران13

4-02188540082علمی، بازرگانیپیشگامان آواپارس كیش14
، ساختمان 17، پالک 7تهران، خ شهید بهشتی، خیابان سرافراز، كوچه 

5سیما آوا، طبقه 
 www.avastarco.com611ایران

8-2740-7ایرانwww.toysgti.com---03132358846ساخت ترامپولینترامپولین طالیی15

02188453820چراغ های تزیینی شهربازیتولیدی چراغ شهربازی بیگی آور16
 متری لشگر، خیابان نوروزی فر، كوچه 14تهران، مجیدیه جنوبی، 

37نظری، پالک 
2713ایران---

0214852اتوماسیون شهربازی جهان گستر17
تهران، فلکه دوم صادقیه، اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، كوی شاهد، 

22، پالک 4وحدت 
www.jahangostar.com2722ایران

خانه كودک فراز18
مركز تولید و توزیع تجهیزات مراكز بازی، مهدهای كودک، اسباب بازی 

و سرگرمی های فکری و آموزشی
613ایران601www.Farazhouse.comتهران، ستارخان، قبل از چهار راه خسرو، پالک 02144239002

2711ایران349www.salehtent.comتهران، خیابان امیركبیر غربی، نبش كوچه دولت آبادی، پالک 5-02133974833تولید چادرهای بادی و كششیخیمه صالح19

3-02166383200دارتدارت پارسیان20
، واحد 9تهران، میدان جمهوری، جنب مترو نواب، برج گردون، طبقه 

 جنوبی902
www.dart.ir271ایران

دوران الکترونیک21
تولید بلندگو، رادیوپخش، كشنده های برقی شامل اسکوتر برقی، ویلچر 

برقی
256ایران۴www.deck.ir جاده مخصوص كرج، خیابان بهار ۲۰كیلومتر ۰۲۱۴۴۹۸۴۹۹۰

01133204601ورزشی لیزرتگ- تولید دستگاه الکترونیکی دانش بنیان پروشات شمال22
ساری، خیابان طبرستان، میدان دانشجو، ساختمان پارک علم و فناوری 

استان مازندران، طبقه سوم
www.proshut.co716ایران

02144209205سیستم كنترل فروش بلیط شهربازیدرسا پردازنده پارس23
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهان، نرسیده به بلوار مرزداران، بن بست گلها، 

4 طبقه 2پالک 
www.depa-co.com272ایران

722ایرانwww.rahkaresabz.com---02144529712راه اندازی شهربازی سرپوشیدهراهکار سبز24

2723ایرانwww.ranginkaman-games.comقم، بلوار امین، بعد از پمپ بنزین، مجتمع تفریحی رنگین كمان02532859990تولید و ساخت لوازم شهربازیرنگین كمان25

                                   02166008445مشاوره ای و مهندسیره جویان عرصه دانش26
، واحد 4تهران، خیابان حبیب اله، خیابان قاسمی، كوچه گلستان، پالک 

2
www.radpgs.ir71ایران

2719ایران9www.robosim.netتهران، خیابان دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان نیلی، شماره 02177311408تولید شبیه سازهای متحرک، مکاترونیکروبوسیم27

سازه تدبیر گستر كادوس28
طراحى، ساخت، مشاوره و نصب تجهیزات پارک هاى آبى و انواع سرسره 

هاى آبى و عروسک هاى آب پاش
02634341986

كرج، منطقه صنعتی ماهدشت، جاده ماهدشت به اشتهارد، نرسیده به 

پلیس راه
www.sorsoreabi.ir728ایران

02166014578اتوماسیون و تجهیزات شهربازیسبزپردازش ایرانیان29
تهران، ضلع شرقی میدان آزادی، بلوار شهید عزیزی، كوچه شهید آجرلو، 

، طبقه دوم13پالک 
www.sabzpardazesh.com724ایران

02133145533تولیدكننده تجهیزات پینت بال و بازی های لیزریسماپینت بال ایرانیان30
تهران، اتوبان شهید محالتی، بلوار ابوذر جنوبی، كوچه پارک گلها، پالک 

2، واحد 8
www.samastar.co29-19-718ایران

03133222642طراحی، مشاوره و ساخت پارک آبی و تجهیزات تفریحی آبی، سرسره آبیسهند فن آور31
، مجتمع 3اصفهان، خیابان امام خمینی، بین كیان پارس و رسالت 

آفتاب، طبقه اول، واحد سوم
www.sahandfa.com733ایران

254ایران۲۴۳۴www.ieico.comتهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، پالک ۰۲۱۸۸۳۴۲۲۲۲بازرسی كاال و بازرسی فنی مهندسیبازرسی مهندسی ایران32

2715ایران30www.shadisaz.comجاده مخصوص كرج، كالک پایین، خیابان طالقانی، پالک 02632302397تولید سازه های بادیشادی ساز البرز33

۴-۰۲۱۸۸۵۴۰۰۸۲علمی بازرگانیپیشگامان آوای پارس كیش34
، ۱۷، پالک ۷تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان فراز، كوچه 

۵ساختمان سینما آوا،  طبقه 
www.avastarco.comایران

2720ایرانwww.Talaee-Amusement.com---01144204223تولید و واردات انواع دستگاههای شهربازیشركت شهربازی سازان طالیی35

۰۲۱۲۲۱۱۳۵۲۶تولید كننده تجهیزات بادیتندباد36
تهران، سعادت آباد، بلوار پاكنژاد شمالی، بعد از شهروند، مركز تجاری 

۴ واحد ۲پرواز،  طبقه 
www.iranaircurtain.com272ایران

02122661377شهربازیشهر شادی تركان37
تهران، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، میدان الف، مركز خرید 

Mپاالدیوم، طبقه سوم، واحد 
www.funtime-game.com2724ایران

۰۲۱۲۶۱۱۳۸۰۱تجهیزات شهربازی و مشاوره در اجراتوسعه و فناوری ساریسا38
، خیابان جبلی، كوچه هفتم، ۲۴ تهران، نیاوران خیابان، جمشیدیه 

، واحد۱۱پالک 
www.sarisagroup.ir623ایران

717ایران۱www.bilino.irتهران، بوستان نهج البالغه، فاز ۰۲۱۴۴۴۶۵۹۹۳ مشاركت و ساخت پارک با موضوع عمرانیشهربازی بیلینو39

729ایران۵۳۱۱۱www.razavigroup.com-۴۷۱۵۸ بابل، شهرک بهزاد، شهربازی رضوی كد پستی ۰۱۱۳۵۳۶۳۵۶۰تولیدكننده، شهربازی، سرمایه گذارشهربازی رضوی40

2716ایران۱۰www.paintballsaba.ir، واحد ۱۷۳۰خیابان شریعتی، باالتر از پل صدر، پالک ۰۲۱۲۶۶۰۳۷۶۷پینت بالصبا پینت بال41

42
فنی و مهندسی شهربازی سازان 

طالیی
2725ایرانwww.talaee-amusement.comآمل، شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل، فاز یک۰۱۱۴۴۲۰۴۲۲۳تولید و واردات انواع دستگاه های شهربازی

گروه آدرنالین43
پارک های تفریحی موضوعی، پارک كوهستان، پارک ماجراجویی و تله 

كابین
۰۲۱۸۸۹۱۳۶۲۶

 ،تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان الرستان، خیابان حسینی راد :

۱۱، واحد ۱۰شماره 
www.simaron.comایران

622ایران8www.sahelmetal.comتهرانپارس، انتهای بزرگراه رسالت، پالک ۰۲۱۷۷۵۳۴۲۳۲تولید و عرضه محصوالت مهدكودكی و پاركیصنایع تولیدی ساحل44

1394 بهمن 30 الی 27- پنجمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، پارکها، تجهیزات و فن آوری اوقات فراغت 
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02144838033تجهیز و خدمات شهربازی و پارک ها، واردات و صادراتگروه بین المللی آریا ویژن45
بزرگراه اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب، نرسیده به بزرگراه - تهران 

۳ ، طبقه اول ، واحد ۸نیایش، بن بست پنجم، پالک 
www.aryavisionco.com16-719-6ایران

255ایران۷www.shadiafrin.com واحد ۱۰۱ متری نفت شمالی پالک ۱۵تهرانسر بلوار شاهد 02155788869سازنده دستگاه های شهر بازیگروه صنعتی شاد آفرین46

731ایرانعصر جدید47

68ایران78roshangame.com، پالک 8قم، نیروگاه، میدان امام حسین، كوچه 02538904482تولیدكننده دستگاههای شهربازی سرپوشیدهعصر دنیای روشن48

2722ایران02156176364wwwwww.edeg.ir.foamiran.comطراحی و ساخت تجهیزات شهربازی فضای باز و داخل سالنگروه مهندسی طراح اسپیناس49

02122292839 تفریحات آبیمکین دریا50
، ۷ تهران، باالتر از میدان نوبنیاد، خیابان پاسداران شمالی، كوهستان 

پالک
---www.makindarya.com625ایران

مهر گستران ایرانیان فاطر51
مبلمان ش كفپوش فضاهای پارک ها و مکان های ورزشی و چمن 

تجهیزات شهربازی –مصنوعی هری 
62ایران، واحد۱۵تهران، سهروردی شمالی،  كوچه سینک، پالک 02188407043

02144213095لوازم و تجهیزات مهدكودک و دستگاه شهربازینشاط آفرین52
ستارخان، روبروی آتش نشانی، خیابان صحرایی، مركز خرید پارسیان، 

طبقه اول، راهروی
www.neshatafarin.com63ایران

2714ایران---پاكدشت، مقابل بتن ایرانیان02177939851تولید و وارداتگروه تولیدی صنعتی اشرفی53

02165435481طراح و سازنده سرسره و پارک های آبی در كشورگروه صنعتی آریا ساز كهربا54
كرج، شهرک صنعتی صفادشت، كوی سلمیان، انتهای خیابان سلمیان، 

12پالک 
www.parkaby.ir614ایران

02144499559تولید تجهیزات شهربازیگروه صنعتی بیات55
 متری انقالب، 45 جاده قدیم كرج، ورودی شهر قدس، 20كیلومتر 

شهربازی آزادگان
www.Bayat-games.com732ایران

02146849988مشاوره طراحی تجهیز راه اندازی و پشتیبانی مراكز تفریح خانوادهنو اندیشان پریزاد56
 جاده مخصوص، پشت پاالیشگاه نفت پارس، خیابان كیمیا ۲۰كیلو متر 

پژوهان، خیابان پویان،
www.pagservice.com728ایران

نور سازان پارسه آرا57
 طراح و تولید كننده وسایل بازی تور و طناب، مبلمان شهری، برج های 

روشنایی و پرچم
---02156497440

 اسالمشهر،  انتهای خیابان كاشانی،  شهرک چیچکلو، مجتمع  ،

۹۹آهنکاران، پالک 
---www.noorsazan-co.com627ایران

هپی لند58
تولید كننده و وارد كننده مشاور طراح ایده پرداز تجهیزات سرگرمی و 

تفریحی
614ایرانwww.happylandco.comتهران، باالتر از میدان ولیعصر02188925112

02188355104ساخت سینماهای چند بعدی و سینماگیمگروه صنعتی نوله دان59
تهران، بزرگراه آزادگان، پل شهید صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز 

438/439 غربی، پالک 3
www.nxdcinema.com736ایران

72ایران02122820308www.iran-fun.ir تفریحیهلدینگ ایران فان60

---تولید سینماهای چند بعدیگروه مهندسی میانجی61
تهران، خیابان رسالت، خیابان بنی هاشم، باالتر از ساقدوش، انتهای 

26 شرقی، پالک 10بوستان 
www.XDcinema.ir725ایران

613ایرانwww.climax.ir، واحد۳۶تهران، بلوار فردوس غرب، خیابان ورزی شمالی، پالک خدمات بازی كامپیوتری(كالیمکس)هیجان گستر ایرانیان 62

734ایرانwww.negarangroup.com------طراح ، مجری و سرمایه گذار تجهیزات شهربازیگروه نگاران63

737ایران6Ewww.pagservice.comتهران، سعادت آباد، خیابان عالمه شمالی، برج عالمه، واحد 02122140150(شهربازی  )طراحی، ساخت و تجهیز مراكز تفریحی نواندیشان پریزاد64

65Ocean Amusement 

Machine Co. LTD
Limited Liability Company

No. 47, QunFu Industrial Zone, GangKou, 

Zhongshan, Guangdong, China
www.zs-ocean.com76چین

66Polin Water Park
Design, engineering, Manufacturing, installation of 

Water Parks and Slides
+90 262 656 64 67Refik Baydur Cad.  No: 6 41480 

/Dilovası/Kocaeli/Turkey
www.polin.com.tr710تركیه

67Jora Vision

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.

+31 71 40 26 747303, 3 F, Commercial house, 35 Queen’s Road, 

Central, HK
www.joravision.com75هلند


