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 رزومه نساجی

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 شرکت گوهربافان  62 شرکت ریسباف  1

 نساجی کاشمر مدرس  62 زرین باف کرمان  6

 شرکت پرتو بافت چالوس  62 ریسندگی بهریس  3

 شرکت گل انداز 62 ریسندگی املش  4

 کرمان شرکت کرک  33 شرکت نخ همدان  5

 شرکت مخمل زرین سپاهان  31 شرکت نخ شاد ریس  2

 بافندگی نوایی 36 بافندگی سفید دشتی  2

  الیی سازشرکت  33 شرکت در ریس شهرکرد  2

 شرکت کرک آذربایجان  34 شرکت ایران نوبافت  2

 شکوفه بافت کوثر  35 شرکت نخ میامی  13

 شرکت تاپ ریس 32 کارخانه سیمین  11

 شرکت تک تاپ ظریف  32 شرکت میهن بافت  16

 شرکت پارس پشم ریس  32 ریسندگی خاور  13

 ریسندگی سپید نخ 32 نساجی قهرود 14

 شرکت شریف بافان 43 ریسندگی و بافندگی هاشم بافت 15

 شرکت کرک ثامن 41 ناهید ریسندگی شرکت  12

 ریسندگی و بافندگی نجف آباد 46 ریسندگی گل آرا 12

 شرکت مان ریس  43 شرکت خزر ریس 12

 شرکت سیمینه بافت  44 شرکت رنگین نخ گرمسار  12

 شرکت ایران تافته  45 ریسندگی دوک خوانسار  63

 شرکت عالی بافان  42 شرکت رنگ باف  61

 شرکت نخ ایالم 42 شرکت نخ زرند  66

 شرکت پارس المع  42 نساجی رازی  63

 رکت احسان پود ش 42 شرکت نخ پرنیان  64

 شرکت ریسندگی گیالن  53 نساجی فشارک 65

 

 



 

 

 
 

 

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 شرکت زربافت 22 شرکت درباف خزر 51

 حوله نرمینه 22 شرکت رز موکت 56

 ایران حوله تبریز 22 شرکت سینا پود 53

 حوله صبا 22 نخ شرکت ستاره تک  54

 حوله بافی نوید 23 شرکت سهیل نسج 55

 تعاونی حوله بافان 21 نساجی تجارت 52

 حوله رزباد 26 شرکت مه بافت هامون 52

 حوله الله 23 شرکت گوهر نخ کرمانشاه 52

 حوله برق المع 24 شرکت اطلس سینا یزد 52

 حوله صدف  25 شرکت بافندگی سمنان 23

 حوله هنر 22 یاس نخ شرکت 21

 ریسندگی فیض 22 شرکت فراگیر بافت بلوچ 26

 شرکت ایران تافته 22 شرکت توس نخ 23

 بافندگی جهان 22 شرکت  24

 شرکت زیباریس البرز 23 شرکت پویان بافت 25

 کارخانجات بافندگی تابان یزد 21 شرکت به بافت شمال 22

 بروجن نساجی نگین 26 شرکت نخ کار  22

 مریم و بافندگی ریسندگی 23 گسترش ابریشم لنجان شرکت 22

 شرکت سیمین بافت رشت 24 شرکت خوشباف 22

 ریسندگی بافندگی جامعه 25 نساجی نسرین 23

 پتو بافی خان جانی 22 شرکت دستپوش  21

 ریسندگی حجت 22 شرکت نساجی تهران 26

 شرکت یاسمن کاشان 22 شرکت پتوبافی گلبافت 23

 شرکت چم چم بافت اشتهارد 22 جی وال شرکت نسا 24

 نساجی رایانه پرداز یزد 133 شرکت طاوس اصفهان  25

 



 

 

 
 

 

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 فرش سپاس نور 162 فرش شکیل راوند 131

 فرش سامان 162 فرش آرا مشهد 136

 فدک فرش 162 فرش فیروزه  133

 شرکت نخ ساز  162 فرش مشهد 134

 شرکت گلریز تاب 133 فرش پامچال کاشان  135

 شرکت کبیر ریس 131 فرش ساوین  132

 شرکت ممتاز بافت 136 فرش ماهان 132

 شرکت اکمل 133 فرش سعید دلیجان 132

 نساجی بهار 134 فرش شیخ صفی  132

 شرکت الوان ریس 135 فرش مهستان 113

 شرکت آذر گل ظریف 132 رکت قالی سلیمانش 111

 نساجی نقره نخ شیراز 132 فرش غرب 116

 نساجی میردشت دهق 132 فرش شهاب کاشان 113

 نساجی سپهر 132 فرش ماه ریس 114

 نساجی گلبازخانیان 143 فرش مهیار 115

 شرکت آهار خوبان 141 فرش نگین مشهد اردهال 112

 فندگی معصومی )دهق(با 146 فرش سپهر کاشان 112

 شرکت فیروز بافت 143 فرش زمرد  112

 شرکت کامان 144 فرش نگین 112

 زهره صنعتی -تولیدی شرکت 145 فرش تهران 163

 شرکت نوربافت 142 فرش گنجینه 161

 پرنیا بافندگی شرکت 142 فرش محراب 166

 شرکت آریا پود 142 فرش الهیه  163

 ر کاشاناجی الیه گستنس 142 فرش خوب کاشان 164

 ف پلی پروپیلن شرکت الیا 153 فرش سهراب 165

 



 

 

 
 

 

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 نساجی گریوه 122 شرکت آراء بافت 151

 دانشکده نساجی امیرکبیر 122 شرکت زر پود و نخ رعنا 156

 ت ناب ریسشرک 122 کارخانه کنف 153

 شرکت کوثر بافت 122 شرکت جوراب مهیار 154

 شرکت اروند بافت 123 نساجی نخ فیروز کاشان 155

 شرکت حریر بافت 121 شرکت عالی پوش روز 152

 شرکت مخمل پاسارگاد 126 شرکت تقوا تکس 152

 شرکت ابهر ریس 123 نساجی کردستان  152

 شرکت آروین بافت 124 نساجی هدف 152

 نساجی پارس نگین 125 شرکت رز موکت 123

 نساجی اکباتان 122 شرکت ابریشم پود 121

 نساجی طره 122 بافندگی پتوی نیلگون 126

 شرکت نیماریس 122 شرکت آذر ریس نو 123

 شرکت صفا نخ 122 شرکت ابریشم سپاهان 124

 هرمز نختاب شرکت 123 نساجی میهن مهر 125

 کت کویر سمنانشر 121 شرکت پشم غرب 122

 شرکت بنیان گرمسار 126 شرکت پشم ریسی آسیا 122

 صنایع نساجی حریر اصفهان 123 نساجی بافته های کرمان 122

 شرکت استرچ اصفهان 124 شرکت بیتا ریس 122

 نساجی اشتهارد 125 ریسندگی ایران سوف 123

 شرکت مخمل کاشان 122 شرکت طالیه بافت 121

 شرکت پارس فاستون 122 یبافندگی ماکوی 126

 شرکت گونی بافی اصفهان 122 شرکت رنگین نخ 123

 نساجی آذر 122 نساجی اردکان 124

 شرکت الر بافت 633 شرکت تکمیل بافت 125

 



 

 

 
 

 

 نام                        شرکت ردیف نام                        شرکت ردیف

 شرکت بیتا الیاف 662 شرکت پرریس 631

 شرکت نخ سمنان 662 ریسندگی پشم یزد 636

 شرکت تکمیل بافت شادمان 662 شرکت آریا نخ 633

 کرک نخ سمنان 662 شرکت خزان استرچ 634

 شرکت سهیل نسج 633 شرکت پارس الیی 635

 نساجی شبانی 631 شرکت آورد بافت 632

 بافندگی خاکسار 636 شرکت فرنخ 632

 وهستانیبافندگی ک 633 شرکت مه نخ 632

 بافندگی سپاهان مهر دشت )دهق( 634 شرکت پارس بافته 632

 نساجی عباسی 635 شرکت پیمان موکت 613

 شرکت دانش بافت 632 نساجی فاخته 611

 شرکت پرنیان نخ 632 کارخانجات مقدم 616

 شرکت پشم سرباره 632 ریسندگی احمدیه کرمان 613

 بافندگی نافعی 632 شرکت خوش بافت 614

 فندگی جزینیبا 643 شرکت کرمان موکت 615

 بافندگی مشایخ 641 شرکت ایران مرینوس  612

 بافندگی یادگاری 646 شرکت استرچ نخ پود باف 612

 بافندگی جمشیدیان 643 نساجی عاج میهن 612

 نساجی برج دهق 644 شرکت گل نثار 612

 بافندگی زرگرزاده 645 شرکت نوید بافت 663

 6شرکت سپید نخ  642 دگی خوش نویسبافن 661

 شرکت نگین البرز کاشان 642 شرکت نفیس نخ 666

 بافندگی نجارپور 642 شرکت گل نخ  663

 فنی و حرفه ای اصفهان )واحد نساجی( 642 شرکت الیاف بلند گلبافت 664

 بافندگی نوروزی 653 شرکت نرمینه باف 665

 

 



 

 

 
 

 

 نام                        شرکت ردیف شرکتنام                         ردیف

 بافندگی حمید پور 622 شرکت نخ صدف 651

 بافندگی میالد قائم 622 ریسندگی ماهان شهرضا 656

 کارخانجات تولیدی ممتاز 622 بافندگی پامچال  653

 بافندگی سلمانی 622 نساجی حسن زاده 154

 نساجی شاکری 623 کارخانه پیله 655

 ریسندگی شفق 621 فندگی کاظمی میانهبا 652

 موکت ظریف مصور 626 بافندگی مقدم 652

 ماهوت باف 623 بافندگی عبدالهی 652

 مخمل البرز 624 بافندگی به بافت 652

 شرکت هاکوپیان 625 بافندگی ایران نوبافت 623

 ریسندگی صوفی آباد 622 نساجی رشیدیان 621

 شرکت پوشانک یزد 622 شرکت ستاره نخ تبریز 626

 کارخانه پروین 622 بافندگی نارحریر 623

 شرکت ایران ترمه 622 بافندگی نعمتی 624

 نساجی نسرین 623 شرکت دوک نخ 625

 ریسندگی و بافندگی سپیدباف صبا 621 بافندگی ریز بافت 622

 شرکت مهیا بافت 626 بافندگی مصطفی زاده 622

  بافکار زرند شرکت 623 شرکت پویا راشته 622

 ریسندگی و بافندگی اطلس بافت 624 شرکت شمال پالستیک چابکسر 622

 شرکت آذر نخ 625 بافندگی پارنقش 623

 نساجی غرب 622 شرکت بافت فدک 621

 شرکت گوهر نخ پردیس 622 شرکت عالی تاب 626

 بافندگی زمانی )خمینی شهر( 622 شرکت مهرتاب 623

 ساجی مهرورزن 622 شرکت یزدبافت 624

 رژان بافت سنقر 333 نساجی سینا شکیل پایتخت 625

 

 



 

 

 
 

 

 نام                        شرکت ردیف

 فرش پردیسان )دلیجان( 331

 فرش ماهریس بافت )اشتهارد( 336

 فرش تمدن )کاشان( 333

 فرش نگین گلستان )کاشان( 334

 فرش الماس کویر )کرمان( 335

 )کاشان( فرش نگین تابان 332

 فرش نگین مشهدهالل کاشان 332

 فرش آراء مشهد 332

 بافندگی درچه ای 332

 شرکت نخ کاران  313

 شرکت تک ریس 311

 شرکت نوین تاب )کاشان( 316

 شرکت رز نخ 313

 نساجی زمانی )درجه( 314

 نساجی اشراقی 315

 نساجی اصالنی )خمینی شهر( 312

 شرکت الیی بافت قزوین 312

 شرکت  بافندگی اکمل 312

 نساجی اعالیی 312

 نساجی محمدزاده 343

 شرکت دیسمان 341

 شرکت مشهد ریس 346

 نساجی بهرامی 343

 نساجی علوی 344

 زیبا ریس کاشان 345

 


