فهرست شرکت های بازرسی فنی انرژی تایید صالحیت شده بانضمام دامنه فعالیت آنها تا پایان شهریور 1397

5

گچ -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
شیشه تخت و ظروف شیشه ای -معیار مصرف انرژی در

6
فرآیندهای تولید
 7قند و شکر -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
 8خمیر و کاغذ -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید

بهینه سازان صنعت تاسیسات

احداث کنترل

پویا پرتو تبریز

نوین پیشه کویر پارس

تکین کو

ره آورد تجهیز خاورمیانه

خدمات بازرسی بین المللی بخرد

مهندسی صنعتی فهامه

شرکت مهندسی و بازرسی ناظرکاران هیراد

نام آوران بصیر

ایمن کران اروند

بهینه انرژی داتیس توان

روشاک پایا کنترل

سروش ناظران ارم

سیما شهر آزما

صفحه  1از 11

P

ماد نیرو گستر

آسیاوات

8668
8669

P P P
P P

P
P P

P P
P

P P
P P

پایا گستر ساتراپ

تدبیر انرژی هیرکان

8667

P P P

P

P P

P P

8666

P

یکتا ایستا صنعت سپهر

توف نورد

8665

P P P P P P
P
P P P P

P P
P P

P
P P

کاراکوش آرارات

اندیشه پردازان صنعت پرشیا

8664

P P P

P

7965

P P P P

P P P P

P P
P P

کیسان پایا سنجش

بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان

7873

P P
P
P P P
P P P P P P P P P

P P
P P P

حامیان صنعت بارثاوا

ردیف

 1سیمان -معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولیدی
 2آجر -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی الکتریکی در
3
فرآیندهای تولید آلومینیوم
 4آهک -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

استاندارد

ارتقا گستر پویا

استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت

شماره

گیتی افروز پردیس

شرکت بازرسی

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی در فرآیندهای
تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و الستیک مصنوعی
کاشی و سرامیک -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای

10
تولید
 11تایر و تیوب -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
اوراق فشرده چوبی -معیار مصرف انرژی در فرایندهای
12
تولید
روغن نباتی (تصفیه روغن نباتی و روغنکشی) -معیار
13
مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و
14
الکتریکی در فرآیندهای تولید آهن و فوالد
روغن موتور و تصفیه روغن کارکرده -معیار مصرف انرژی
15
در فرآیندهای تولید

P

توف نورد

بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان

خدمات بازرسی بین المللی بخرد

مهندسی صنعتی فهامه

شرکت مهندسی و بازرسی ناظرکاران هیراد

نام آوران بصیر

اندیشه پردازان صنعت پرشیا

صفحه  2از 11

ایمن کران اروند

ره آورد تجهیز خاورمیانه

11593

P

P P

P

بهینه انرژی داتیس توان

آسیاوات

9653

P P P P P

P

P

P

روشاک پایا کنترل

تدبیر انرژی هیرکان

P P

P P

سروش ناظران ارم

بهینه سازان صنعت تاسیسات

9652

P

P

ماد نیرو گستر

احداث کنترل

9651

P

P

P P

پایا گستر ساتراپ

پویا پرتو تبریز

9650

P P

یکتا ایستا صنعت سپهر

نوین پیشه کویر پارس

9649

P P P P P P

P P

P P

کاراکوش آرارات

تکین کو

9648

P P P

P

کیسان پایا سنجش

سیما شهر آزما

P

P P P

P P

P P

P

P

P

P

حامیان صنعت بارثاوا

استاندارد

ارتقا گستر پویا

ردیف
9

استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت

شماره

گیتی افروز پردیس

شرکت بازرسی

ردیف

بهینه سازان صنعت تاسیسات

احداث کنترل

پویا پرتو تبریز

نوین پیشه کویر پارس

تکین کو

سیما شهر آزما

توف نورد

اندیشه پردازان صنعت پرشیا

بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان

ره آورد تجهیز خاورمیانه

آسیاوات

تدبیر انرژی هیرکان

خدمات بازرسی بین المللی بخرد

مهندسی صنعتی فهامه

شرکت مهندسی و بازرسی ناظرکاران هیراد

نام آوران بصیر

ایمن کران اروند

بهینه انرژی داتیس توان

روشاک پایا کنترل

سروش ناظران ارم

ماد نیرو گستر

پایا گستر ساتراپ

یکتا ایستا صنعت سپهر

کاراکوش آرارات

کیسان پایا سنجش

حامیان صنعت بارثاوا

استاندارد

معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و
 16الکتریکی در صنایع ریخته گری چدن -روش قالب ماسه

11594

P

P

P

P P P

P

P

P

ای
معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی حرارتی و
 17الکتریکی در صنایع ریخته گری فوالد -روش قالب ماسه

11595

P

P

P

P P

ای
 18صنایع لبنی -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
پاالیشگاه های نفت -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای
19
تولید
 20الفین -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
 21آمونیاک -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
 22متانول -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
 23اوره -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13370
13371
13372
13373

P

 24آروماتیک -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید

13374

P P

11956
13369

P

P P

P P P P
P P

P
P P P P P P

P

P

P P P P P P P
P

P P
P
P

P P
P P
P P
P P
P

صفحه  3از 11

P

ارتقا گستر پویا

استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت

شماره

گیتی افروز پردیس

شرکت بازرسی

ردیف

بهینه سازان صنعت تاسیسات

احداث کنترل

پویا پرتو تبریز

نوین پیشه کویر پارس

تکین کو

سیما شهر آزما

توف نورد

اندیشه پردازان صنعت پرشیا

بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان

ره آورد تجهیز خاورمیانه

آسیاوات

تدبیر انرژی هیرکان

خدمات بازرسی بین المللی بخرد

مهندسی صنعتی فهامه

شرکت مهندسی و بازرسی ناظرکاران هیراد

نام آوران بصیر

ایمن کران اروند

بهینه انرژی داتیس توان

روشاک پایا کنترل

سروش ناظران ارم

ماد نیرو گستر

پایا گستر ساتراپ

یکتا ایستا صنعت سپهر

کاراکوش آرارات

کیسان پایا سنجش

حامیان صنعت بارثاوا

استاندارد

ارتقا گستر پویا

استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت

شماره

گیتی افروز پردیس

شرکت بازرسی

معیار بازده خالص در واحدهای تبدیل کننده سوخت
25

26
27
28
29
30

های فسیلی به انرژی الکتریکی (نیروگاه های حرارتی
سوخت فسیلی) و به انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی به
طور همزمان ()CHP
تاسیسات و خطوط انتقال گاز طبیعی -تعیین معیار
مصرف انرژی
تلمبه خانه ها و خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های
نفتی -تعیین معیار مصرف انرژی
پاالیشگاه های گاز طبیعی -معیار مصرف انرژی در
فرآیندهای تولید
ساختمان های مسکونی -تعیین معیار مصرف انرژی و
دستورالعمل برچسب انرژی
ساختمان های غیر مسکونی -تعیین معیار مصرف انرژی
و دستورالعمل برچسب انرژی

P

13375

P P P

13376

P

13377

P

P

P
P

P P

14156

P P

P

P P

14253

P

P
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P

P

P
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14254

P

P

P

P

P

P

P
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صفحه  4از 11

32
33
34
35
36
37

گلخانه های تجاری -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای
تولید
کمپوت و کنسرو -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای
تولید
کنسانتره و آبمیوه -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای
تولید
کنسانتره سرب و روی و شمش سرب و روی اولیه -معیار
مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
نمکزدایی نفت خام -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای
تولید
گاز و گاز مایع ( -)NGLمعیار مصرف انرژی در
فرآیندهای تولید
پاالیشگاه های نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی-
معیار مصرف انرژی در واحدهای یوتیلیتی

بهینه سازان صنعت تاسیسات

احداث کنترل

پویا پرتو تبریز

نوین پیشه کویر پارس

تکین کو

سیما شهر آزما

توف نورد

اندیشه پردازان صنعت پرشیا

بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان

ره آورد تجهیز خاورمیانه

آسیاوات

تدبیر انرژی هیرکان

خدمات بازرسی بین المللی بخرد

مهندسی صنعتی فهامه

شرکت مهندسی و بازرسی ناظرکاران هیراد

ایمن کران اروند

بهینه انرژی داتیس توان

روشاک پایا کنترل

سروش ناظران ارم

ماد نیرو گستر

پایا گستر ساتراپ

یکتا ایستا صنعت سپهر

کاراکوش آرارات

کیسان پایا سنجش

نام آوران بصیر

14300

P P

P

P

P P P P

P

حامیان صنعت بارثاوا

استاندارد

P P P P P P P P

16747

P P

P

P

P P P P P

P P P P P P P

P

16748

P P

P

P

P P P P P

P P P P P P P

P

16749

P

P

P

P

P

19579

P

19580

P

19581

صفحه  5از 11

ارتقا گستر پویا

ردیف
31

استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت

شماره

گیتی افروز پردیس

شرکت بازرسی

ردیف
استاندارد تعیین معیار مصرف انرژی در صنعت
استاندارد

 38مرغداری -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
19582

 39مس اولیه  -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید
2409

P

صفحه  6از 11

P
P
P
P P P P P

ارتقا گستر پویا

حامیان صنعت بارثاوا

کیسان پایا سنجش

کاراکوش آرارات

یکتا ایستا صنعت سپهر

پایا گستر ساتراپ

ماد نیرو گستر

سروش ناظران ارم

روشاک پایا کنترل

بهینه انرژی داتیس توان

ایمن کران اروند

نام آوران بصیر

شرکت مهندسی و بازرسی ناظرکاران هیراد

مهندسی صنعتی فهامه

خدمات بازرسی بین المللی بخرد

تدبیر انرژی هیرکان

آسیاوات

ره آورد تجهیز خاورمیانه

بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان

اندیشه پردازان صنعت پرشیا

توف نورد

سیما شهر آزما

تکین کو

نوین پیشه کویر پارس

پویا پرتو تبریز

احداث کنترل

بهینه سازان صنعت تاسیسات

شماره

P
گیتی افروز پردیس

شرکت بازرسی

ردیف

نام شرکت
شرکت بهینه سازان صنعت

تعداد دامنه فعالیت تاریخ صدور اولیه گواهینامه

تاریخ اخرین تمدید گواهینامه

تاریخ اعتبار گواهینامه

تهران  -بلوار مرزداران ،خیابان

20

88/11/20

95/12/22

98/11/02

2

شرکت نوین پیشه کویر پارس

9

90/05/20

97/03/27

1400/03/27

3

شرکت تکین کو

13

91/04/20

95/11/2

98/11/02

2

92/02/01

)در مرحله تمدید(95/10/01

_

24

92/10/01

96/09/12

99/09/12

23

92/10/01

95/12/22

98/12/22

1

تاسیسات

آدرس

نارون ،نبش سپهر  ،6پالک 6/2
کدپستی1463855616 :

یزد -خیابان مسکن و شهرسازی،
روبروی خیابان رهبر (عارف)،
جنب کارواش نانوواش

تهران  -خیابان مطهری  -خیابان
کوه نور -پالک  18واحد 11

تلفن
021-4428371144250995

035-3623801036238070

021-88529728-37

دورنگار

021-44281382

021-40442150

041-34751404

تهران ،خیابان سردار جنگل ،قبل
4

شرکت ره آورد تجهیز
خاورمیانه

از چهارراه مخبری ،نبش کوچه

021-46017284-

035-36238010-

کاظمی ،پالک  41و  ،43طبقه ،5

46017972

36238070

واحد 9
5

6

شرکت بهینه سازان اعتماد
صنعت ایرانیان

شرکت اندیشه پردازان صنعت
پرشیا

تبریز ،چهارراه شهید بهشتی اول،
حافظ ،پالک 1
تهران ،خیابان کارگر شمالی،
خیابان چهارم ،پالک  ،40طبقه
دوم کدپستی1412693872:

صفحه  7از 11

041-33251317-18

021-8801577888352366,68

021-88741040

051-373966213729047737236635

ردیف

نام شرکت

7

شرکت آسیاوات

تعداد دامنه فعالیت تاریخ صدور اولیه گواهینامه

تاریخ اخرین تمدید گواهینامه

تاریخ اعتبار گواهینامه

آدرس

تلفن

دورنگار

تهران  -بزرگراه آفریقا  -تقاطع

16

92/10/01

)در مرحله تمدید(95/10/01

_

4

93/09/23

96/12/06

99/12/06

9

شرکت توف نورد

6

93/09/23

)در مرحله تمدید(96/09/23

_

10

شرکت تدبیر انرژی هیرکان

14

93/04/25

96/12/20

99/12/20

11

شرکت مهندسی صنعتی فهامه

7

94/07/14

96/09/12

99/09/12

7

94/07/21

_

97/07/21

12

94/11/10

_

97/11/10

وحید دستگردی  -برج پم  -طبقه

021-88778014

021-88870687

 - 2واحد 6

8

شرکت خدمات بازرسی بین
المللی بخرد

تهران ،بین ظفر و میرداماد ،کوچه
زرین ،برج مینا ،طبقه  6کدپستی

021-22894345

021-88758211

1948845343
تهران – خیابان سهروردی شمالی
 ،خیابان فیروزه  ،پالک ، 22
ساختمان فیروزه  ،طبقه چهارم

021-88749549

021-88336732

،واحد1
گرگان  -خیابان چاله باغ ،قدس
 ،8چشمه دوم ،ساختمان مینا،

017-32320094-6

021-46017293

طبقه دوم
تهران  -خیابان سیدجمال الدین

12

13

شرکت مهندسی و بازرسی
ناظرکاران هیراد

شرکت سیما شهر آزما

اسدآبادی -خیابان (23شایان) -

021-88106146-9

041-33251319

خیابان موج (-)1/23پالک-10
تهران ،انتهای ستاری شمالی20 ،
متری اخالص ،کوچه چشمه نور،

021-44853970

017-32320096

پالک  ،5واحد 2

صفحه  8از 11

خراسان رضوی -مشهد -بلوار

051-37396621-

قرنی -قرنی  -34کوچه سوزنچی

37296625-

 -2پالک 65

37112068

021-22894304

ردیف

نام شرکت

تعداد دامنه فعالیت تاریخ صدور اولیه گواهینامه

تاریخ اخرین تمدید گواهینامه

تاریخ اعتبار گواهینامه

آدرس

تلفن

دورنگار

تهران -بزرگراه اشرفی اصفهانی،
14

شرکت احداث کنترل

12

94/12/24

_

97/12/24

15

شرکت پویا پرتو تبریز

21

94/12/24

_

97/12/24

16

شرکت نام آوران بصیر

9

94/12/24

_

97/12/24

6

94/12/24

_

97/08/20

2

95/03/19

_

98/03/19

5

95/06/13

_

98/06/13

12

95/08/24

_

98/08/24

روبروی باغ فیض ،خیابان شهید
محمد حسن بیدکی ،برج زمرد،

021-40442140

021-88706788

پالک  ،15طبقه دوم ،واحد  21و
تبریز -خیابان پاستور قدیم -حد
فاصل شریعتی و الله زار -روبروی
کالنتری  15پالک  -123کد

041-34751401-3

021-44855994

پستی 5174968311
تهران ،خیابان شهید بهشتی ،نبش
قائم مقام فراهانی ،ساختمان 392

021-88521945-

( 404جدید) ،طبقه سوم ،واحد

88531678

061-53533481

 13کدپستی15868-73455 :

17

شرکت بازرسی روشاک پایا
کنترل

تهران ،بزرگراه کردستان ،پایینتر از
حکیم ،نبش خیابان ( 20ابطحی)،
پالک 2

021-8802665788026890

021-88539153

شرکت بازرسی ایمن کران اروند،
18

شرکت ایمن کران اروند

خوزستان ،خرمشهر ،کوی آریا،

061-53533481

021-89774316

خیابان هنگام ،پالک 27
تهران خیابان فاطمی خیابان رهی
 19شرکت بهینه انرژی داتیس توان

معیری پالک  30طبقه  4کد

021-88029367

021-89774365

پستی1413734691 :
20

ماد نیرو گستر

صفحه  9از 11

تبریز ،خیابان چای کنار ،برج
مشاوران واحد A6

041-33251694

041-33376331

ردیف

نام شرکت

تعداد دامنه فعالیت تاریخ صدور اولیه گواهینامه

تاریخ اخرین تمدید گواهینامه

تاریخ اعتبار گواهینامه

21

سروش ناظران ارم

4

95/12/22

_

98/12/22

22

حامیان صنعت بارثاوا

6

95/12/22

_

98/12/22

23

پایا گستر ساتراپ

12

96/05/15

_

99/05/15

24

یکتا ایستا صنعت سپهر

11

96/06/05

_

99/06/05

25

کیسان پایا سنجش

11

96/07/04

_

99/07/04

26

کاراکوش آرارات

24

96/12/06

_

99/12/06

27

ارتقاگستر پویا

5

96/12/20

_

99/12/20

آدرس
شیراز  -بلوار میرزای شیراز ،کوچه
 ،7فرعی  ،6/7پالک 106

تلفن

دورنگار

071-36245944

071-36245944

051-37669912

071-37261698

مشهد ،بلوار فردوسی ،خیابان
مهدی ،مهدی  ،2بن بست سوم،
پالک 302
تهران ،تهرانپارس ،خیابان حجربن
عدی ،باالتر از فلکه سوم ،بین
خیابان های  216و  218غربی،

021-77044189-90

021-77066469

پالک  ،418واحد 13

شیراز  -بلوار شوریده شیرازی،
کوچه  ،11پالک  ،22طبقه دوم

تهران  -اشرفی اصفهانی -محله
باغ فیض-خیابان خجستهپور-
خیابان سلیمانی -کوچه مریم-
پالک  -7طبقه دوم -واحد 6
تبریز ،میدان جهاد ،ابتدای بلوار
آذربایجان ،برج مهدیه ،طبقه 14

071-37261698

021-44296603
021-4496927

041-34408286

021-44296508

041-34435733

051-37610959

تهران -خیابان شیراز جنوبی،
پایین تر از اتوبان همت ،کوچه
یاس ،پالک  ،14واحد 2

صفحه  10از 11

021-88068441

021-88068442

ردیف

نام شرکت

28

گیتی افروز پردیس

تعداد دامنه فعالیت تاریخ صدور اولیه گواهینامه

تاریخ اخرین تمدید گواهینامه

تاریخ اعتبار گواهینامه

آدرس

تلفن

دورنگار

شیراز-خیابان انقالب-خیابان

3

97/04/17

_

1400/04/17

منوچهری-کوچه -12ساختمان
کیمیا-واحد -5کدپستی:
7139637578

صفحه  11از 11

071-32363016

071-32363016

