فُرست ضرکت َای بازرسی فىی اورشی تاییذ صالحیت ضذٌ باوضمام دامىٍ فعالیت آوُا تا پایان تیر 1397

 7قٌذ ٍ ضکش -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

وًیه پیطٍ کًیر پارس

تکیه کً

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

آسیايات

تذبیر اورشی َیرکان

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

وام آيران بصیر

ایمه کران اريوذ

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

ريضاک پایا کىترل

سیما ضُر آزما
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سريش واظران ارم

احذاث کىترل

8668

P P P

P

P P

P P

ماد ویري گستر

پًیا پرتً تبریس

8667

P P P

P

P P

P P

P

پایا گستر ساتراپ

تًف وًرد

8665
8666

P P P P P P
P
P P P P

P P
P P

P
P P

یکتا ایستا صىعت سپُر

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

8664

P P P

P

P P P P

کاراکًش آرارات

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

7873
7965

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

کیسان پایا سىجص

ردیف

 1سیواى -هعیاس هػشف اًشطی دس فشایٌذّای تَلیذی
 2آجش -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
هعیاسّا ٍ هطخػات فٌی هػشف اًشطی الکتشیکی دس
3
فشآیٌذّای تَلیذ آلَهیٌیَم
 4آّک -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
 5گچ -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
ضیطِ تخت ٍ ظشٍف ضیطِ ای -هعیاس هػشف اًشطی دس
6
فشآیٌذّای تَلیذ

استاوذارد

حامیان صىعت بارثايا

استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

ضمارٌ

ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

9

10

12

ردیف
استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

 8خویش ٍ کاغز -هعیاس هػشف اًشطی دس فشایٌذّای تَلیذ
هعیاسّا ٍ هطخػات فٌی هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای
تَلیذ هَاد پالستیکی تِ ضکل اٍلیِ ٍ الستیک هػٌَعی

کاضی ٍ سشاهیک -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای
تَلیذ

 11تایش ٍ تیَب -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
اٍساق فطشدُ چَتی -هعیاس هػشف اًشطی دس فشایٌذّای
تَلیذ

استاوذارد

8669
P P
P P

9648
P P P
P

9649
P P P P P P

9650
P P

9651
P
P
P
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P
P P

P P P
P P

P P
P P

P P
P
P

P

P

P P

حامیان صىعت بارثايا

کیسان پایا سىجص

کاراکًش آرارات

یکتا ایستا صىعت سپُر

پایا گستر ساتراپ

ماد ویري گستر

سريش واظران ارم

ريضاک پایا کىترل

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

ایمه کران اريوذ

وام آيران بصیر

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

تذبیر اورشی َیرکان

آسیايات

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

تًف وًرد

سیما ضُر آزما

تکیه کً

وًیه پیطٍ کًیر پارس

پًیا پرتً تبریس

احذاث کىترل

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

ضمارٌ

ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

15

هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
هعیاسّا ٍ هطخػات فٌی هػشف اًشطی حشاستی ٍ
الکتشیکی دس فشآیٌذّای تَلیذ آّي ٍ فَالد
سٍغي هَتَس ٍ تػفیِ سٍغي کاسکشدُ -هعیاس هػشف اًشطی
دس فشآیٌذّای تَلیذ
هعیاسّا ٍ هطخػات فٌی هػشف اًشطی حشاستی ٍ

 16الکتشیکی دس غٌایع سیختِ گشی چذى -سٍش قالة هاسِ

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

احذاث کىترل

وًیه پیطٍ کًیر پارس

تکیه کً

سیما ضُر آزما

تًف وًرد

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

آسیايات

تذبیر اورشی َیرکان

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

وام آيران بصیر

ایمه کران اريوذ

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

ريضاک پایا کىترل

سريش واظران ارم

ماد ویري گستر

پًیا پرتً تبریس
P

پایا گستر ساتراپ

11594

P

P

P P P

P

P

یکتا ایستا صىعت سپُر

11593

P

P

P P

P

P

کاراکًش آرارات

9653

P P P P P

P

P
P

P

ای
هعیاسّا ٍ هطخػات فٌی هػشف اًشطی حشاستی ٍ
 17الکتشیکی دس غٌایع سیختِ گشی فَالد -سٍش قالة هاسِ

11595

P

P

P

P P

ای
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P

P

P

کیسان پایا سىجص

9652

P

P

P P

P P

حامیان صىعت بارثايا

ردیف
14

سٍغي ًثاتی (تػفیِ سٍغي ًثاتی ٍ سٍغٌکطی) -هعیاس

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

13

استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

استاوذارد

ضمارٌ

ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

20
21
22
23
24

تَلیذ
الفیي -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
آهًَیاک -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
هتاًَل -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
اٍسُ -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
آسٍهاتیک -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ

احذاث کىترل

پًیا پرتً تبریس

وًیه پیطٍ کًیر پارس

تکیه کً

سیما ضُر آزما

تًف وًرد

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

آسیايات

تذبیر اورشی َیرکان

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

وام آيران بصیر

ایمه کران اريوذ

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

ريضاک پایا کىترل

سريش واظران ارم

ماد ویري گستر

پایا گستر ساتراپ

یکتا ایستا صىعت سپُر

کاراکًش آرارات

13369

P P

P

13370
13371
13372
13373
13374

P P
P
P
P
P P

P
P
P
P
P
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کیسان پایا سىجص

ردیف
19

پاالیطگاُ ّای ًفت -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

 18غٌایع لثٌی -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ

11956

P

P P

P P P P

P P P P P P

P P P P P P P

حامیان صىعت بارثايا

استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

استاوذارد

ضمارٌ

P

P
P
P
P

ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

ردیف

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

احذاث کىترل

پًیا پرتً تبریس

وًیه پیطٍ کًیر پارس

تکیه کً

سیما ضُر آزما

تًف وًرد

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

آسیايات

تذبیر اورشی َیرکان

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

وام آيران بصیر

ایمه کران اريوذ

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

ريضاک پایا کىترل

سريش واظران ارم

ماد ویري گستر

پایا گستر ساتراپ

یکتا ایستا صىعت سپُر

کاراکًش آرارات

کیسان پایا سىجص

استاوذارد

حامیان صىعت بارثايا

استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

ضمارٌ

ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

هعیاس تاصدُ خالع دس ٍاحذّای تثذیل کٌٌذُ سَخت
25

26
27
28
29

ّای فسیلی تِ اًشطی الکتشیکی (ًیشٍگاُ ّای حشاستی
سَخت فسیلی) ٍ تِ اًشطی الکتشیکی ٍ اًشطی حشاستی تِ
طَس ّوضهاى ()CHP
تاسیسات ٍ خطَط اًتقال گاص طثیعی -تعییي هعیاس
هػشف اًشطی
تلوثِ خاًِ ّا ٍ خطَط اًتقال ًفت خام ٍ فشآٍسدُ ّای
ًفتی -تعییي هعیاس هػشف اًشطی
پاالیطگاُ ّای گاص طثیعی -هعیاس هػشف اًشطی دس
فشآیٌذّای تَلیذ
ساختواى ّای هسکًَی -تعییي هعیاس هػشف اًشطی ٍ
دستَسالعول تشچسة اًشطی

P

13375

P P P

13376

P

13377

P

P

P

P
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P

P
P

P P

14156
14253

P

P P

P

P P
P

P

P

P P P P P P P

32
33
34
35

ٍ دستَسالعول تشچسة اًشطی
گلخاًِ ّای تجاسی -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای
تَلیذ
کوپَت ٍ کٌسشٍ -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای
تَلیذ
کٌساًتشُ ٍ آتویَُ -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای
تَلیذ
کٌساًتشُ سشب ٍ سٍی ٍ ضوص سشب ٍ سٍی اٍلیِ -هعیاس
هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
ًوکضدایی ًفت خام -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای
تَلیذ

احذاث کىترل

پًیا پرتً تبریس

وًیه پیطٍ کًیر پارس

تکیه کً

سیما ضُر آزما

تًف وًرد

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

آسیايات

تذبیر اورشی َیرکان

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

ایمه کران اريوذ

ريضاک پایا کىترل

سريش واظران ارم

ماد ویري گستر

پایا گستر ساتراپ

یکتا ایستا صىعت سپُر

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

14300

P P

P

P

P P P P

P

کاراکًش آرارات

وام آيران بصیر

P

P

P

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

P

کیسان پایا سىجص

14254

P

P

P

حامیان صىعت بارثايا

ردیف
31

ساختواى ّای غیش هسکًَی -تعییي هعیاس هػشف اًشطی

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

30

استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

استاوذارد

ضمارٌ

P P P P P P 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
P

19579
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ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

36

37

ردیف
استاوذارد تعییه معیار مصرف اورشی در صىعت

گاص ٍ گاص هایع ( -)NGLهعیاس هػشف اًشطی دس
فشآیٌذّای تَلیذ

پاالیطگاُ ّای ًفت ٍ گاص ٍ هجتوع ّای پتشٍضیوی-
هعیاس هػشف اًشطی دس ٍاحذّای یَتیلیتی

استاوذارد

 38هشغذاسی -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
19582

 39هس اٍلیِ  -هعیاس هػشف اًشطی دس فشآیٌذّای تَلیذ
2409

P
P
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P

19580

P
P P P P P

حامیان صىعت بارثايا

کیسان پایا سىجص

کاراکًش آرارات

یکتا ایستا صىعت سپُر

پایا گستر ساتراپ

ماد ویري گستر

سريش واظران ارم

ريضاک پایا کىترل

بُیىٍ اورشی داتیس تًان

ایمه کران اريوذ

وام آيران بصیر

ضرکت مُىذسی ي بازرسی واظرکاران َیراد

مُىذسی صىعتی فُامٍ

خذمات بازرسی بیه المللی بخرد

تذبیر اورشی َیرکان

آسیايات

رٌ آيرد تجُیس خايرمیاوٍ

بُیىٍ سازان اعتماد صىعت ایراویان

اوذیطٍ پردازان صىعت پرضیا

تًف وًرد

سیما ضُر آزما

تکیه کً

وًیه پیطٍ کًیر پارس

پًیا پرتً تبریس

احذاث کىترل

بُیىٍ سازان صىعت تاسیسات

ضمارٌ

ارتقا گستر پًیا

ضرکت بازرسی

P

19581
P

ردیف

وام ضرکت

آدرس

1

ضشکت تْیٌِ ساصاى غٌعت تاسیسات

تْشاى  -تلَاس هشصداساى ،خیاتاى ًاسٍىً ،ثص سپْش  ،6پالک  6/2کذپستی1463855616 :

2

ضشکت احذاث کٌتشل

3

ضشکت پَیا پشتَ تثشیض

4

ضشکت ًَیي پیطِ کَیش پاسس

5

ضشکت تکیي کَ

6

ضشکت سیوا ضْش آصها

7

ضشکت آسیاٍات

8

ضشکت تَف ًَسد

9

ضشکت اًذیطِ پشداصاى غٌعت پشضیا

10

ضشکت سُ آٍسد تجْیض خاٍسهیاًِ

11
12

تْشاى -تضسگشاُ اضشفی اغفْاًی ،سٍتشٍی تاغ فیض ،خیاتاى ضْیذ هحوذ حسي تیذکی ،تشج
صهشد ،پالک  ،15طثقِ دٍمٍ ،احذ 22 ٍ 21
تثشیض -خیاتاى پاستَس قذین -حذ فاغل ضشیعتی ٍ اللِ صاس -سٍتشٍی کالًتشی  15پالک
 -123کذ پستی 5174968311
یضد -خیاتاى هسکي ٍ ضْشساصی ،سٍتشٍی خیاتاى سّثش (عاسف) ،جٌة کاسٍاش ًاًٍَاش
تْشاى  -خیاتاى هطْشی  -خیاتاى کَُ ًَس -پالک ٍ 18احذ 11
خشاساى سضَی -هطْذ -تلَاس قشًی -قشًی  -34کَچِ سَصًچی  -2پالک 65
تْشاى  -تضسگشاُ آفشیقا  -تقاطع ٍحیذ دستگشدی  -تشج پن  -طثقِ ٍ - 2احذ 6
تْشاى – خیاتاى سْشٍسدی ضوالی  ،خیاتاى فیشٍصُ  ،پالک  ، 22ساختواى فیشٍصُ  ،طثقِ
چْاسم ٍ،احذ1
تْشاى ،خیاتاى کاسگش ضوالی ،خیاتاى چْاسم ،پالک  ،40طثقِ دٍم کذپستی1412693872:
تْشاى ،خیاتاى سشداس جٌگل ،قثل اص چْاسساُ هخثشیً ،ثص کَچِ کاظوی ،پالک ،43 ٍ 41

021-4428371144250995

طثقِ ٍ ،5احذ 9

گشگاى  -خیاتاى چالِ تاغ ،قذس  ،8چطوِ دٍم ،ساختواى هیٌا ،طثقِ دٍم

غفحِ  8اص 10

021-44281382

021-40442140

021-40442150

041-34751401-3

041-34751404

035-36238010-

035-36238010-

36238070

36238070

021-88529728-37

021-88741040

051-37396621-

051-37396621-

37296625-37112068

37290477-37236635

021-88778014

021-88870687

021-88749549

021-88758211

021-8801577888352366,68
021-4601728446017972

ضشکت تْیٌِ ساصاى اعتواد غٌعت ایشاًیاى تثشیض ،چْاسساُ ضْیذ تْطتی اٍل ،حافظ ،پالک 1
ضشکت تذتیش اًشطی ّیشکاى

تلفه

ديروگار

021-88336732
021-46017293

041-33251317-18

041-33251319

017-32320094-6

017-32320096

ردیف
13
14
15

تلفه

ديروگار

آدرس

وام ضرکت

021-22894345

021-22894304

021-88106146-9

021-88706788

021-44853970

021-44855994

ضشکت تاصسسی ایوي کشاى اسًٍذ ،خَصستاى ،خشهطْش ،کَی آسیا ،خیاتاى ٌّگام ،پالک 27

061-53533481

061-53533481

تْشاى ،خیاتاى ضْیذ تْطتیً ،ثص قائن هقام فشاّاًی ،ساختواى  404( 392جذیذ) ،طثقِ

021-88521945-

ضشکت خذهات تاصسسی تیي الوللی تخشد تْشاى ،تیي ظفش ٍ هیشداهاد ،کَچِ صسیي ،تشج هیٌا ،طثقِ  6کذپستی 1948845343
ضشکت هٌْذسی غٌعتی فْاهِ

تْشاى  -خیاتاى سیذجوال الذیي اسذآتادی -خیاتاى (23ضایاى)  -خیاتاى هَج (-)1/23
پالک -10ساختواى فْاهِ

ضشکت هٌْذسی ٍ تاصسسی ًاظشکاساى ّیشاد تْشاى ،اًتْای ستاسی ضوالی 20 ،هتشی اخالظ ،کَچِ چطوِ ًَس ،پالک ٍ ،5احذ 2

16

ضشکت ایوي کشاى اسًٍذ

17

ضشکت ًام آٍساى تػیش

18

ضشکت تاصسسی سٍضاک پایا کٌتشل

19

ضشکت تْیٌِ اًشطی داتیس تَاى

20
21
22

هاد ًیشٍ گستش
سشٍش ًاظشاى اسم
یکتا ایستا غٌعت سپْش

23

پایا گستش ساتشاج

24

کیساى پایا سٌجص

25

کاساکَش آساسات

88531678

سَمٍ ،احذ  13کذپستی15868-73455 :
تْشاى ،تضسگشاُ کشدستاى ،پاییٌتش اص حکینً ،ثص خیاتاى ( 20اتطحی) ،پالک 2

021-8802665788026890

021-88539153
021-89774316

تْشاى خیاتاى فاطوی خیاتاى سّی هعیشی پالک  30طثقِ  4کذ پستی1413734691 :

021-88029367

021-89774365

تثشیض ،خیاتاى چای کٌاس ،تشج هطاٍساى ٍاحذ A6
ضیشاص  -تلَاس هیشصای ضیشاص ،کَچِ  ،7فشعی  ،6/7پالک 106
ضیشاص  -تلَاس ضَسیذُ ضیشاصی ،کَچِ  ،11پالک  ،22طثقِ دٍم
تْشاى ،تْشاًپاسس ،خیاتاى حجشتي عذی ،تاالتش اص فلکِ سَم ،تیي خیاتاى ّای 218 ٍ 216

041-33251694

041-33376331

071-36245944

071-36245944

071-37261698

071-37261698

021-77044189-90

021-77066469

غشتی ،پالک ٍ ،418احذ 13
تْشاى  -اضشفی اغفْاًی -هحلِ تاغ فیض-خیاتاى خجستِپَس-خیاتاى سلیواًی -کَچِ
هشین -پالک  -7طثقِ دٍمٍ -احذ 6
تثشیض ،هیذاى جْاد ،اتتذای تلَاس آرستایجاى ،تشج هْذیِ ،طثقِ 14

غفحِ  9اص 10

021-44296603
021-4496927
041-34408286

021-44296508
041-34435733

ردیف

وام ضرکت

26

حاهیاى غٌعت تاسثاٍا

آدرس
هطْذ ،تلَاس فشدٍسی ،خیاتاى هْذی ،هْذی  ،2تي تست سَم ،پالک 302

غفحِ  10اص 10

تلفه

ديروگار

051-37669912

051-37610959

