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36463575www.Behshooran.comرنگرزی پوشاک خامبهشوران1
- خيابان نمك صالح - خاتون آباد- جاده خاوران 

119پ- كوچه چمران 
44_1

تيراژه2
ارائه دهنده شيت های نگين، ليزر، متال و تركيبي جهت 

انواع پوشاک، حوله، مبلمان و كاالی خواب
88965166tirazheh1393.com

بن بست - به سمت ميدان فلسطين- ميدان وليعصر

1پالک - سعيدی
44_1

گروه توليدی پوشاک توليكا طرح3
- كت و دامن- دامن- توليد و فروش لباس ميهماني

پوشاک خانگي و مانتو- پيراهن - شوميز
66975097www.Tulikamode.com

- نرسيده به جمهوری - خيابان فلسطين - تهران 

بن بست نهاد
44_1

شيك نگر سبز گستر كاميار4
طراحي توليد و بازرگاني انواع پوشاک تحت نام شيك و 

پوشاک بارداری
226109280www.chicgreen.co

- نبش كوهستان - ابتدای خيابان جانپور - دارآباد 

3سالن شماره - مجتمع دار آباد 
44_2

1_60544واحد - 6ط- 110پالک - خيابان ونك 2jamehbaft.com-88786551توليد پوشاک زمستانه بچگانه زنانه و مردانهجامه بافت5

88804366www.olympicmanneauin.comمانكنمانكن المپيك6
- نرسيده به زرتشت شرقي- باالتر از ميدان وليعصر 

2واحد   - 6پ- بن بست سروش
44_2

36695220www.Behshooran.comسنگشویي و تكميل نانو پوشاک- رنگرزیبهشوران7
ميدان -  ضلع جنوبي غربي- سعادت آباد- تهران 

2پالک - كتاب 
44_1

66970651www.happyland.irپوشاک بچگانهسرزمين شاد8
ط - 11پالک - خيابام مظفر- تهران چهارراه وليعصر

1
44_1

38593921www.atpo.ir-051توليد انواع لباس راحتي و اسپرت مردانه و زنانهتوليدی پوشاک اندیشه9
پالک - بازار قماش - 15خيابان امام رضا - مشهد 

75
44_2

77637135www.prestigeava.comتریكو مردانهپرستيژ10
- بن بست سحر- كوچه مراغه ای - خيابان جمهوری

6پ
44_2

66704917goncheh.netپوشاک زیر و رو نوزادغنچه11
پالک - بن بست كالنتری- خيابان جمهوری- تهران 

17
44_1

انجمن طراحان لباس و پارچه ایران12

طراحي لباس، طراحي پارچه ، آموزش، ارائه خدمات 

مشاوره به بخش صنعت ، پژوهش و تحقيق،نن برگزاری 

...نمایشگاه، برگزاری سمينار ، راه اندازی خط توليد و 

88860305iftda.ir
پالک - (جم سابق)خيابان مجد - خيابان مطهری 

4واحد - طبقه اول - 34
44_2

66499048zibaaaali.ir كيف و كمربندالد13
ساختمان - خيابان نوفل لوشاتو- خيابان فردوسي 

110واحد - كيميا
44_2

66467392modis.irپوشاک زنانه بچگانهمدیس14
-كوی صدیقي- خيابان صبای جنوبي- خيابان انقالب

ط اول- 12 پ
44_1

كيازیپ15
توليد انواع زیپ، و سر زیپ، زیپ چسبان، نخ، یراق آالت 

كيف، كفش و لباس
88800600www.kiazip.com 2_1044شماره  - 3ط- خيابان فاطمي - تهران

66965025www.dogol.ir-66461299زنانهدوگل16
- خيابان فلسطين جنوبي- خيابان جمهوری - تهران 

10پالک - بن بست شاهين - كوی سيمرغ 
44_2

بافت كبير جزه17
بافت، رنگرزی، تكميل، دوخت و توليد انواع لباس زیر، تي 

شرت
88500289-90www.Kabirtexgroup.com

- خيابان هویزه غربي- خيابان سهروردی شمالي 

5ط- 57پالک 
44_1

66960224printmb.co.comچاپ روی پارچهپي ام بي ماندگار چاپ18
- خيابان ابوریحان - چهارراه وصال - خيابان انقالب

3واحد - 9پ- كوچه رازی 
40

55204781www. Behboud.com-66400954پوشاک زنانه و اسپرتتوليدی بهبود19

بعد از پل - بعد از خيابان شهيد رجایي- شهر ری

- رو به روی كارتن سازی سهيل - شهيد آویني

خيابان حاج حبيب
44_2

20
اتحادیه توليد و صادرات نساجي و 

پوشاک ایران
2_544ط- 31پالک - كوچه خسرو- خيابان نجات الهي 88921493www.itema.irاتحادیه

66706720rocktehran.comرگال- تجهيزات فروشگاه لباسراک مشبك تهران21
- خيابان ميردامادی- خيابان جامي- خيابان حافظ

4واحد  - 3پالک - كوچه آزمایش 
44_2

66722312بنياد ملي مد و لباسبنياد ملي مد و لباس22
انتهای - بعد از چهارراه كالج- خيابان حافظ - تهران 

بن بست هالل احمر
44_2

40

37640به سمت انقالب پالک _جمهوری55896860iranjack.irنرم افزارایران جك23

66002220www.j20.irپوشاک زنانه و اسپرت20جي 24
ضلع جنوب _ميدان دكتر حسيني_مترو شریف

زنگ اول_74پالک _شرقي
40

66403556www.madamco.irلباس زیر زنانهپوشاک مادام25
پالک _باالتر از چهارراه امير اكرم_خيابان وليعصر

4 واحد 2 طبقه 1359
40

44800196www.1-forsat.irچاپ روی پارچهفقيهي26
بهارستان _چهارراه مهستان_جنت آباد شمالي

20 واحد 5 طبقه 1پالک _19
40

66968595golsartrico2015.comپوشاک زنانه بچگانهگلسار27
جنب بانك _بين فلسطين و ابوریحان_جمهوری

16واحد _باالی همكف_ساختمان علوی_پاسارگاد
40

_04436523286پوشاک زنانه بچگانهایپك پوشال خوی28 88www.ipekpo.com40جنب آتش نشاني_خيابان دوم_شهرک صنعتي_خوی

55202922davoodiprint.irچاپ روی پارچهموسسه چاپ پارچه داوودی29
كوچه _پایين تر از شهر سنگ_باقر شهر

64پالک _عباسي
40

1394 شهریور ماه 16 الی 13سومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران 
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_56391795چوب لباسيایران هنگر30 7IRANHANGER.COM
خيابان سرو _شهرک صنعتي نصير آباد_جاده ساوه

21پالک _1
40

_66062510طراحي و آموزشي(رنس)كوچه ما31 12www.rencewear.com
نبش كوچه _روبروی متروی شادمان_خيابان آزادی

3 واحد 3طبقه _133ساختمان _زماني
40

88583582www.eduskill.irآموزشيخانه صنعت و معدن ایرانيان32
تقاطع _انتهای بلوار ایوانك شرقي_ميدان صنعت

14پالک _یادگار امام
40

66704416www.jmji.orgپوشاک زنانه بچگانهسي دار33
بن بست _كوچه كسری_خياان جامي_خيابان حافظ

4 زنگ 3پالک _سوم
40

1_244 واحد 4بهار جنب بانك صادرات طبقه 66962246www.onebyone.irپوشاک زنانه بچگانهوان بای وان34

1_3544پونك هميالن خ شادان پالک Seven poon.com-66716701پوشاک زنانه بچگانهسون پون35

1_44وليعصر خ پنجم شرقي بلوار احد44586598vichyvichy.irپوشاک زنانه بچگانهویچي36

66969174www.Dorisfashion.ir-6تين ایجر –پوشاک مجلسي زنانه دوریس37

- خيابان فلسطين جنوبي- خيابان انقالب - تهران 

طبقه دوم و سوم غربي  - 20پالک - كوچه محتشم 

6 - 4واحد  –
44_2

_44965562خدماتي آموزشي مشاورهای برندمركز مطالعات ماد38 63www.mrsc.ir
 5 ساختمان الوند طبقه 93پالک _آیت اهلل كاشاني

18واحد 
44_2

1_1344 واحد 54جمهوری خ شهيد عالیي پالک 33977274www.gallous.irپوشاک زنانه بچگانهگلوس39

55166273/56542000www.potterwear.comپوشاک زنانه و اسپرت2017پاترو 40
ط - 12پ- كوی صدیقي- خيابان صبای جنوبي

10واحد 5ا
44_1

1_3444كریمخان خ شهيد تيموری پالک 77889052barantextile.com-77741699پوشاک زنانه و اسپرتدنيای دوخت و دوز باران41

1_444واحد -كوچه مراغه ای - مهوری44326598WWW.ZRTN.COMپوشاک زنانه و اسپرتزیروتن42

1_45844خيابام مظفر پالک - هارراه وليعصر46826516tanris.irپوشاک زنانه و اسپرتتنریس43

1_44خيابان ابوریحان- چهارراه وصال - انقالب66465157www.rgcp.ir-66468831توليد انواع لباس راحتي و اسپرت مردانه و زنانهروستا قهرود44

1_28744وليعصر پالک 33915090alpha_tiricot2007.irشوميز- كت و دامن- دامن- ش لباس ميهمانيتریكو آلفا45

33265985www.artmisgallery.comتریكو مردانهطوبي46
مجتمع - نبش كوهستان - ابتدای خيابان جانپور 

دار آباد
44_2

55628488www.pa-arasocks.com-55805943جورابجوراب پا آرا47
 12خيابان هویزه غربي پالک - سهروردی شمالي 

4واحد 
44_2

آموزشيمركز ملي شماره گذاری و خدمات كاال48
88935097-

88938120-88905494
www.gs1.ir.org 2_125744پال-نرسيده به زرتشت شرقي- ميدان وليعصر

2_44نرسيده به جمهوری-  خيابان فلسطين 775469569www.parisadanesh.comلباس زنانهدانش49

2_44ساختمان سارا- خيابان نوفل لوشاتو- فردوسي 66460729www. kikoteengroup.comپوشاک زنانه بچگانهكيكو50

2_144بهارستان _هارراه مهستان8www.shabenbaby.com-66483707پوشاک زنانه بچگانهشابن51

4www.narbonco.com-65750462پوشاک زنانه بچگانهناربن تاج52
- ميدان كتاب -  ضلع جنوبي غربي- سعادت آباد

2پالک 
44_2

2_44بن بست رحيمي- به سمت ميدان فلسطين- وليعصر55265985www.gntscarf.comپوشاک زنانه بچگانهگل نقش طاووس53

2_11044واحد - ساختمان كيميا- یابان نوفل لوشاتو77794636www.iranlabel.com-77337698ليبلاتيكت كامپيوتر ایران54

پوشاک زنانه بچگانهدرفش ایران55
 و 66404145

66407483
www.darafsh.com2_57844پالک _كوچه كسری_خياان جامي

2_14544شماره  - 3ط- خيابان فاطمي 4451789586www.Fsahia.comمانكنفراز ساز آریا56

662359862bornasistem.comمشاوره طراحيمشاورین برنا آرین سيستم57
باالی _ساختمان علوی_فلسطين جنب بانك پاسارگاد

16واحد _همكف
40

340خ فاضلي بن بست _خيابان نجات الهي 774585956nassajiemrooz.comنشریهنساجي امروز58


