2

ردیف
استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی

 1سوز) -مصرف سوخت ،تعیین معیار انتشار دی

موتور سیکلت ها -تعیین معیار مصرف سوخت

و دستورالعمل برچسب انرژی

استاندارد

4241-2

6626-2
P

P

P
P
P
P

P

P

P

P

P
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P
P

P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

ارتقا گستر پویا

نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

ناظران کیفیت پیشتاز

بایا صنعت

شاخه زیتون لیان

معیار گستر صدر

سیستم کیفیت فنون

مهندسی صنعتی فهامه

آذر ستاویز

خدمات مهندسی فن آور صنعت یگانه (یسکو)

گسترش کیفیت صنعت رهام

ارزیابان انطباق رابین

آزمون آسا پارسه

رهاورد صنعت البرز

گردونه کار آزما

نوآوران کیفیت پارس

بازرسی اس.جی.اس ایران ()SGS

بازرسی مهندسی و صنعتی ایران ()IEI

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ()ISQI

شماره

P

اکسید کربن و دستورالعمل برچسب انرژی
P

روشاک پایا کنترل

فهرست شرکت های بازرسی فنی تایید صالحیت شده در زمینه تایید نوع خودرو (تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی) تا پایان دی 97

شرکت بازرسی

خودروهای سبک (بنزینی ،دیزلی و دوگانه
P

ردیف
1
2
3
4
5
6

نام شرکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
()ISQI
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
()IEI
بازرسی اس.جی.اس ایران ()SGS
نوآوران کیفیت پارس
گردونه کار آزما
رهاورد صنعت البرز

7

آزمون آسا پارسه

8

ارزیابان انطباق رابین

9

گسترش کیفیت صنعت رهام

10
11
12
13
14
15

خدمات مهندسی فن آور صنعت
یگانه (یسکو)
آذر ستاویز
مهندسی صنعتی فهامه
سیستم کیفیت فنون
معیار گستر صدر
شاخه زیتون لیان

16

بایا صنعت

17

ناظران کیفیت پیشتاز

تلفن

دورنگار

آدرس
تهران ،خیابان کارگر شمالی ،نرسیده به جالل آل احمد ،روبروی دانشکده اقتصاد ،نبش کوچه سوم ،پالک 1847

021-88020343

021-88020540

تهران ،خیابان ولیعصر ،بلوار اسفندیار ،شماره 54

021-88778892

021-88772300

تهران ،میدان آرزانتین ،خیابان احمد قصیر(بخارست) ،کوچه هجدهم ،پالک 73
تهران ،خیابان شهرآرا ،جنب اداره گذرنامه ،پالک  ،63طبقه همکف
تهران ،خیابان حافظ شمالی ،خیابان رودسر ،تقاطع به آفرین ،پالک  ، 4طبقه  ، 7واحد 20
تهران ،فلکه صادقیه ،خیابان آیت اله کاشانی ،بوستان یکم ،ساختمان برلیان ،طبقه سوم ،واحد  ،12پالک 6

021-88542400
021-66596219
021-88934922
021-44067212

021-88736074
021-66438972
021-88807327
028-33221690

تهران ،ابتدای خیابان بهار جنوبی ،مجتمع تجاری و اداری بهار ،طبقه  4اداری ،واحد  584و طبقه هشتم اداری ،واحد702

021-77617185

021-77617625

021-88659200-2

021-88781275

021-88747822

021-88525766

تهران ،خیابان دکتر شریعتی  ،باالتر از خیابان پلیس  ،کوچه ساری  ،پالک  ،۲۷ساختمان یسکو ،کد پستی۱۶۳۹۶۳۵۶۵۱ :

021-88454298

021-88454302

تبریز ،خیابان آزادی ،روبروی دانشکده هنرهای کاربردی ،ساختمان شایان ،طبقه  ، 3واحد5
تهران ،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،خیابان (23شایان) ،خیابان موج ( ،)1/23پالک ،10ساختمان فهامه
تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،خیابان شهید مخبری ،ساختمان گلداران ،پالک  ،32طبقه همکف
تهران ،میدان انقالب ،ابتدای خیابان آزادی ،پالک ،15طبقه ،2واحد 7و 8
بوشهر ،خیابان گمرک ،جنب مرکز آموزش بنادر و کشتیرانی ،ساختمان دریا ،طبقه اول ،واحد 2
تهران ،خیابان مالصدرا ،بین خیابان شیراز و شیخ بهایی ،ساختمان  122( 150قدیم) ،طبقه دوم ،واحد  ،5کدپستی

041-35415510
021-88709670
021-48083541
021-66431670
077-32542001

041-35415520

تهران ،میدان آرزانتین ،خیابان زاگرس ،پالک  ،9واحد 203
تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان پاکستان ،کوچه چهارم ،پالک  ،15واحد 2

1435864615
تهران ،خ آزادی ،خ شهیدان ،برج زیتون ،طبقه  ،12واحد A3

صفحه  2از 3

021-44470319
021-66904915

021-88051263

021-88051265

021-66073786

021-66073753

ردیف
18
19
20

نام شرکت
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و
استاندارد قشم
روشاک پایا کنترل
ارتقا گستر پویا

تلفن

دورنگار

آدرس
جزیره قشم ،میدان گلها ،بلوار  22بهمن ،خیابان استاندارد

0763-5242291

0763-5242293

تهران ،خیابان کارگر شمالی ،بعد از بیمارستان قلب ،نبش خیابان دوم ،پالک ،1839طبقه  ،6واحد 45

021-88007344

021-88015480

تهران ،خیابان شیراز جنوبی ،اتوبان همت ،کوچه یاس ،پالک  ،14واحد 2

021-88068441

021-88068442

صفحه  3از 3

