شرکت های بازرسی تأیید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت های بازرسی تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی براساس
اولین شماره پروانه
دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی
دبیرخانه هیأت ارزیاب
« دی ماه » 1041

.1

به استناد سیصد و نود و هفتمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/14/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت آزمون پرتوی غرب موافقت نگردید.

.2

به استناد سیصد و نود و هفتمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/14/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت سنجش پوشش دقیق موافقت نگردید.

.3

به استناد سیصد و نود و هفتمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/14/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت پرشانا فنی پاسارگاد موافقت نگردید.

.4

به استناد مصوبه سیصدو هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/40و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/42/82و سیصد و نود و ششمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/40/88پروانه بازرسی
شرکت پایش و ارزیابی انطباق ایران در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق گردید.

.5

به استناد سیصد و نود و ششمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/40/88با تمدید پروانه بازرسی شرکت رهاورد صنعت اترک موافقت نگردید.

.6

به استناد مصوبه سیصد و نود و دومین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/42/40و سیصدو نود و پنجمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/40/42با تمدید پروانه بازرسی سورویانس شرکت دریا کاال کنترل موافقت نگردیده است.

.7

به استناد مصوبه سیصدو هشتاد و هشتمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/41و سیصدو نود و پنجمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/40/42پروانه های بازرسی شرکت سیستم کیفیت فنون در کلیه دامنه ها و
حوزه های جغرافیایی تا اطالع ثانوی تعلیق گردیده است.

.8

به استناد مصوبه سیصدو هشتاد و هشتمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/41و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/42/82پروانه بازرسی شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای در کلیه دامنه ها تا اطالع
ثانوی تعلیق گردید.

.9

به استناد مصوبه سیصدو هشتاد و هشتمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/41و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/42/82پروانه بازرسی شرکت کیفیت سنج جوانه در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق
گردید.

.11

به استناد مصوبه سیصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/40و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/42/82با تمدید پروانه بازرسی شرکت کیهان سنجش آزما موافقت نگردیده است و
پروانه شرکت در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق گردید.

.11

به استناد مصوبات سیصدو هشتاد و ششمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/18و سیصدو هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041 /40/40و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/42/82پروانه
بازرسی شرکت آزمون صنعت خایج فارس در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق گردیده است.

.12

به استناد مصوبات سیصدو هشتاد و پنجمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/82و سیصدو هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/40و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/42/82پروانه های
بازرسی شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق گردیده است.

.13

به استناد مصوبه سیصدو هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/40و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/42/82پروانه های بازرسی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در کلیه دامنه ها و حوزه
های جغرافیایی تا اطالع ثانوی تعلیق گردید.

.14

به استناد مصوبات سیصد و هفتاد و ششمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1044/40/80و سیصدو هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/40و سیصد و نود و جهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/42/82پروانه
بازرسی آزمایشگاه های صنایع انرژی در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق گردید.

.15

به استناد مصوبه سیصد و نود و چهارمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/42/82با تمدید پروانه بازرسی شرکت ایراتک کیش موافقت نگردیده است.

.16

به استناد مصوبه سیصد و نود و دومین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/42/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش موافقت نگردیده است.

.17

به استناد مصوبه سیصد و نود و دومین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/42/40با تمدید پروانه های بازرسی شرکت رده بندی آسیا-کیش موافقت نگردیده است.

.18

به استناد مصوبه سیصدو نودمین جلسه هیأت ارزیاب مورخ  :1041/0/82پروانه بازرسی شرکت ناظران دقیق آرمان در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی تعلیق گردید.

.19

به استناد مصوبه سیصد و نودمین جلسه هیأت ارزیاب  : 1041/0/82پروانه بازرسی شرکت ناظران یکتا به دلیل عدم ایفای تعهدات ابطال گردید.

شرکت های بازرسی که زمان اعتبار پروانه آنها منقضی گردیده مجاز به فعالیت نمی باشند.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت های بازرسی تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی براساس
اولین شماره پروانه
دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی
دبیرخانه هیأت ارزیاب
« دی ماه » 1041

.21

به استناد مصوبه سیصد و نودمین جلسه هیأت ارزیاب  : 1041/0/82پروانه بازرسی شرکت بازرسی مهندسی آراد پایا کیفیت آریا به دلیل عدم ایفای تعهدات ابطال گردید.

.21

به استناد مصوبات سیصد و هشتاد و سومین جلسه هیات ارزیاب مورخ  1041/40/40و سیصدو هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  :1041/40/40پروانه بازرسی شرکت آتی سازان تاسیسات ایرانیان در کلیه دامنه ها تا اطالع ثانوی
تعلیق گردیده است.

.22

به استناد مصوبه سیصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/40/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت ایمن پایش پردیسان موافقت نگردیده است.

.23

به استناد مصوبه سیصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/40/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت پایش صنعت آروین پارس موافقت نگردیده است.

.24

به استناد مصوبه سیصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/40/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت مهندسی آریا نام موافقت نگردیده است.

.25

به استناد مصوبه سیصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/40/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت بازرسی فنی ره آورد تجهیز خاورمیانه موافقت نگردیده است.

.26

به استناد مصوبه سیصد و هشتاد و نهمین جلسه هیات ارزیاب مورخ  : 1041/40/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت مشاور بازرسی فنی ناظران موافقت نگردیده است.

.27

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1041/40/18با تمدید پروانه بازرسی شرکت مهندسی و بازرسی فنی کیفیت گستر اسپاد موافقت نگردیده است.

.28

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1041/40/18با تمدید پروانه بازرسی شرکت بازرسان فنی ناظران صنعت تات موافقت نگردیده است.

.29

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  :1041/40/10به دلیل عدم رعایت ضوابط بازرسی پروانه بازرسی شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا در دامنه مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی به مدت یکسال از تاریخ
 1041/0/81تعلیق گردیده است.

.31

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  :1041/40/10به دلیل عدم رعایت ضوابط بازرسی پروانه بازرسی شرکت ایران گروپ اوف سورویورز (آی جی اس) در دامنه مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی به مدت یکسال از تاریخ
 1041/0/81تعلیق گردیده است.

.31

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  :1041/40/10به دلیل عدم رعایت ضوابط بازرسی پروانه بازرسی شرکت معیار گستر صدر در دامنه مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی به مدت یکسال از تاریخ  1041/0/81آن تعلیق
گردیده است.

.32

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1041/40/40پروانه بازرسی شرکت بازرسی فنی نام آوران بصیر به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها تا تاریخ  1041/11/40تعلیق گردیده است.

.33

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1041/40/40با تمدید پروانه بازرسی شرکت دیدبان سنجش امیر کبیر موافقت نگردیده است.

.34

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1041/41/01با تمدید پروانه بازرسی شرکت بازرسی مهندسی اندیشه موافقت نگردیده است.

.35

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1044/18/10با تمدید پروانه بازرسی شعبه بیرووریتاس ایران موافقت نگردیده است.

.36

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1044/18/40پروانه بازرسی شرکت نظر پردازان ارزیابی تجارتگران البرز به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها از تاریخ  1044/18/40ابطال گردیده است.

.37

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  :1044/14/80به دلیل عدم ایفای تعهدات و بنا به درخواست شرکت ،پروانه بازرسی شرکت بلیوان در کلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی ابطال گردید.

.38

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1044/40/80پروانه بازرسی شرکت آردین ایده البرز به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها ابطال گردیده است.

.39

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1044/40/80پروانه بازرسی شرکت بازرسی مهندسی انطباق آوران به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها تا تاریخ  1041/42/40تعلیق گردیده است

.41

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  :1044/40/80به دلیل عدم ایفای تعهدات و بنا به درخواست شرکت ،پروانه بازرسی شرکت پایش کاالی جهان نوین در کلیه دامنه ها و حوزه های جغرافیایی ابطال گردید

.41

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  :1044/40/10به دلیل عدم ایفای تعهدات پروانه بازرسی شرکت آی اس تهران در دامنه مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی تا اطالع ثانوی تعلیق گردیده است..

.42

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 1044/40/10پروانه بازرسی شرکت مهندسی بازرسی فنی مخازن آلیاژ دار به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها از تاریخ  1044/40/10ابطال گردیده است.

.43

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 00/18/12پروانه بازرسی شرکت بین المللی بازرسی فنی گروه دارکو البرز به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها از تاریخ  00/18/12ابطال گردید.

.44

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 00/11/40پروانه بازرسی شرکت طوبی تاک به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها از تاریخ  00/11/40ابطال گردید.

.45

به استناد مصوبه هیات ارزیاب  : 00/11/40پروانه بازرسی شرکت خدمات بازرسی ماروت کاسپین به دلیل عدم ایفای تعهدات در کلیه دامنه ها از تاریخ  00/11/40ابطال گردید.

شرکت های بازرسی که زمان اعتبار پروانه آنها منقضی گردیده مجاز به فعالیت نمی باشند.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

1

مواد غذایی محصوالت کشاورزی روغن های گیاهی :پنبه خامنفت ،مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنیکاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت ،خودروکاالهای صنعتی  :به استثناء انواع جرثقیل ،باالبر(آسانسور برقی)،شرکت خدمات کیفیت
آریا

ARYA SGS QUALITY
SERVICES CO.

اس جی اس

تهران-میدان توحید -نصرت غربی –پالک

لیفتراک ،ماشین آالت راهسازی ،معدنی و کشاورزی  ،وسایل حمل و نقل

10

سنگین ،تجهیزات شهربازی و بادی و پله برقی.

تلفن 481 – 00208100:

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

دورنگار 481- 00080002 :

مواد غذایی محصوالت کشاورزی روغن های گیاهی :پنبه خامنفت ،مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنیکاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت ،خودرو-کاالهای صنعتی  :به استثناء انواع جرثقیل ،باالبر(آسانسور برقی)،

141 -80
1041/0/0
1041/14/10

/141-0د
1041/0/0
1041/14/10

لیفتراک ،ماشین آالت راهسازی ،معدنی و کشاورزی  ،وسایل حمل و نقل
سنگین ،تجهیزات شهربازی و بادی و پله برقی.
8

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهیتهران -داوودیه – کوچه پارک-کوچه زرین
– پالک -02برج مینا –طبقه ششم-کدپستی:
شرکت خدمات بازرسی
بین المللی بخرد

BEKHRAD
INTERNATIONAL
)INSPECTION CO.(B.I.S

1002200122
تلفن 481- 88200002 :
دورنگار 481-88200040 :

نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

148 -88

-کاالهای مصرفی

1041/48/80

-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی و معدنی،

1048/48/80

کشاورزی ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع جرثقیل و
لیفتراک.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

/ 148-0د
1041/48/80
1048/48/80

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

کاالهای مصرفیکاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی و معدنی،کشاورزی ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع جرثقیل و
لیفتراک.
0

& INDUSTRIAL
ENGINEERING
INSPECTION CO. of
IRAN

140 -80

تهران  -خیابان ولیعصر  -روبروی پارک ملت

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

 -خیابان اسفندیار  -شماره 20

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/42/84

تلفن 481- 22002208 :

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

1048/42/84

دورنگار 481-22008044 :

مواد معدنیکاالهای مصرفی:به استثناء خودرو ،موتور سیکلت ،لوازم پزشکی-کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حملل و نقلل سلنگین ،ماشلین آالت

شرکت بازرسی

راهسازی ،معدنی ،کشاورزی ،پله برقی ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی،

مهندسی و صنعتی

جرثقیل و لیفتراک ،مخازن تحت فشار ،آسانسور ،تجهیزات شهربازی و بادی
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

ایران

/140-2د

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/42/84

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

1048/42/84

مواد معدنیکاالهای مصرفی:به استثناء خودرو ،موتور سیکلت ،لوازم پزشکیکاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حملل و نقلل سلنگین ،ماشلین آالتراهسازی ،معدنی ،کشاورزی ،پله برقی ،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی،
جرثقیل و لیفتراک ،مخازن تحت فشار ،آسانسور ،تجهیزات شهربازی و بادی
0

شرکت مهندسی و
بازرسی فنی ایکا
*از تاریخ  1041/0/0تا تاریخ
 1041/2/80پروانه های شرکت
تعلیق بوده است.

IKA ENIGINEERING and
TECHNICAL
INSPECTION COMPANY

تهران – بزرگراه افریقا – بلوار آرش –

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی در زمینه های:

شماره– 0

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

تلفن 481- 22002428 :

-مواد معدنی

دورنگار 481-22000080 :

کاالهای مصرفی :شیمیایی ،لوازم مکانیکی و قطعات خودرو ،لوازمالکتریکی و الکترونیکی ،ابزار کاالهای مورد مصرف در تعمیر و نگهداری،
لوازم شیشه ای و سرامیکی  ،محصوالت پلیمری .قطعات خودرو.
 کاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات پزشکی ،ماشین آالت راهسازی،معدنی و کشاورزی ،مخازن تحت فشار ،جرثقیل و لیفتراک ،آسانسور ،پله

142-88
1041/40/82
1048/40/82

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

برقی  ،تجهیزات شهربازی و بادی.

2

شرکت معیار گستر توس

MEYAR
CO TOOS GOSTARE

مشهد  -بلوار شهید قرنی  -قرنی - 00

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

سوزنچی -8پالک 02

کاالهای وارداتی:

تلفن 421-00804000،00800081 :

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/0/82

دورنگار421-00800011:

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/0/82

184 -80

کاالهای مصرفی  :قطعات خودرو ،مصنوعات فلزات گرانبها ،نساجی وچرم ،لوازم الکترونیکی.
کاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی.تهران  -خیابان استاد مطهری  -خیابان کوه

0
شرکت بازرسی فنی و
کنترل خوردگی تکین
کو

TECHIN CO
TECHNICAL
& INSPECTION
CORROSION CONTROL
CO

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

/188-14د

نور – پالک  -12طبقه دوم  -واحد 11

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغنهای گیاهی :به استثناء غالت

1041/42/82

تلفن 481-22280082-00 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/42/82

دورنگار 481-22001404 :

کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت ،لوازم پزشکی ،لوازمورزشی ،محصوالت سلولزی و نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالتراهسازی ،معدنی و کشاورزی  ،تجهیزات شهربازی و بادی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

188 -80

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغنهای گیاهی :به استثناء غالت

1041/42/82

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/42/82

کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت ،لوازم پزشکی ،لوازمورزشی ،محصوالت سلولزی و نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالتراهسازی ،معدنی و کشاورزی  ،تجهیزات شهربازی و بادی.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

0

پروانه بازرسی
تهران  -خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت

شرکت بین المللی
بازرسی

SIZAN INTERNATIONAL
INSPECTION CO

شرکت بازرسی کیفیت

& IRANIAN STANDARD
QUALITY INSPECTION
) CO. ( I.S.Q.I

سیزان

– خ شهید کاج آبادی -پالک  – 00طبقه .2
تلفن -80808100-808081100 :
 80808120دورنگار 20002022 :

2

شماره و تاریخ صدور و انقضاء

و استاندارد ایران

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی مواد معدنی -نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

182 -80
1041/40/88
1048/40/10

 کاالهای مصرفی :شیمیایی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکیبازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی در زمینه های:

/180 -84د

تهران  -خیابان کارگرشمالی  -نرسیده به

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/42

بزرگراه جالل آل احمد – روبروی دانشکده

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/42/82

اقتصاد -شماره 1200

-مواد معدنی

تلفن22484002 - 22484000 :

-کاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت ،مجموعه تلفن ،محصوالت

دورنگار 22484204 :

سلولزی
-کاالهای صنعتی :با استثناء مخازن تحت فشار ،جرثقیل و لیفتراک

0

شرکت بین المللی
بازرسی
کاالی تجاری

INTERNATIONAL
GOODS INSPECTION
CO.
) ( I.G.I

تهران  -خیابان استاد مطهری – باالتر از

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی در زمینه های:

خیابان قائم مقام فراهانی  -شماره 000

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تلفن 481- 22200101-0 :

-نفت،مواد نفتی و پتروشیمی

دورنگار 481-22200100 :

مواد معدنیکاالهای مصرفی  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت ،سلولزی.کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی،کشاورزی  ،باالبر انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار ،لیفتراک و تجهیزات
شهر بازی و بادی.

180 -80
1041/40/40
1048/40/40

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

14

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت ،مواد نفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

100-12
1041/41/01
1041/11/14

کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلتکاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازی و معدنی ،شرکت بازرسی بین
المللی
شاردین آفرین

SHARDIN AFARIN
INTERNATIONAL
INSPECTION CO.
) ( S.A.I

تهران  -خیابان ولیعصر  -خیابان توانیر -

کشاورزی  ،مخازن تحت فشار و تجهیزات شهربازی و بادی ،باالبر (آسانسور

شماره  – 10طبقه0

برقی)،انواع جرثقیل  ،لیفتراک.پله برقی.

تلفن 481- 22202081-04 :
دورنگار481-22002000:

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت  ،مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنیکاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسازی و معدنی ،

/100-2د
1041/42/42
1048/42/42

کشاورزی  ،مخازن تحت فشار و تجهیزات شهربازی و بادی ،باالبر،انواع
جرثقیل  ،لیفتراک.پله برقی.
11

شرکت بازرسی
مهندسی ایران

IRAN
ENGINEERING
INSPECTION CO.
))I.E.I

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

تهران  -خیابان ولیعصر  -باالتر از پارک
ساعی  -شماره 8000
تلفن 481- 22000041 :
دورنگار 481- 22220014 :

102–80

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/14/40

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

1048/48/11

مواد معدنیکاالهای مصرفیکاالهای صنعتی :به استثناء جرثقیل و لیفتراک ،تجهیزات شهربازیبازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

/102–10د

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

1041/14/40

-مواد معدنی

1048/48/11

-کاالهای مصرفی

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

کاالهای صنعتی :به استثناء جرثقیل و لیفتراک ،تجهیزات شهربازی18

شرکت خدماتی ،
تحقیقاتی آموزشی و
مرجعان خاتم

MARJAAN KHATAM
SERVICING , TRAINING
& RESEARCH CO.

تهران –آرژانتین – ساعی -خیابان احمد

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی در زمینه های :

قصیر(بخارست)-کوچه ششم-پالک -84

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

ساختمان دی-طبقه دوم -واحد -2

-کاالهای مصرفی :محصوالت آرایشی و بهداشتی

کدپستی1210000012 :

-مواد معدنی :کود

تلفن 481- 22102801:

100 -88
1041/42/10
1048/42/10

دورنگار 481-22240020:
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

10

مواد غذایی،محصوالت کشاورزی وروغن های گیاهینفت و مواد نفتی و پتروشیمی -مواد معدنی

101-80
1041/40/10
1048/40/10

کاالهای مصرفی :سلولزی ،نساجی،اثاثیه خانگی ،لوازم شیشه ای وسرامیکی،لوازم آرایشی،قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی و لوازم
الکترونیکی ،محصوالت شوینده و بهداشتی ،شیمیایی ،محصوالت پلیمری.
لوازم صوتی و تصویری.

شرکت اطلس
اینسپکشن سرویسز
کیش

کیش-شهرک میرمهنا-بلوار جاسک-
ATLAS KISH
INSPECTION SERVICES
Ltd.

طبقه دوم-واحد 0

کاالهای صنعتی  :تجهیزات الکتریکی و مکانیکی  ،تجهیزات نفت ،گاز،ابزار دقیق ،تجهیزات فرآیندی ،صنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی (خط
تولید).
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی وروغن های گیاهی

/101-80د

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

1041/40/10

 -مواد معدنی

1048/40/10

کاالهای مصرفی :سلولزی ،نساجی ،اثاثیه خانگی ،لوازم شیشه ای وسرامیکی،لوازم آرایشی ،قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی و لوازم
الکترونیکی ،محصوالت شوینده و بهداشتی ،شیمیایی ،محصوالت پلیمری.
لوازم صوتی و تصویری.
کاالهای صنعتی  :تجهیزات الکتریکی و مکانیکی  ،تجهیزات نفت ،گاز،ابزار دقیق ،تجهیزات فرآیندی ،صنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی (خط

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

تولید).

10

خرمشهر -خیابان فردوس -کوچه شهید

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

پرتوی -پالک 824

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تلفن401- 2 0214081 :

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

صندوق پستی4100 :
شرکت ایران گروپ

1041/18/12

 کاالهای مصرفی :للوازم مکلانیکی  ،للوازم شیشله ای و سلرامیکی ،الکترونیکی  ،لوازم صوتی وتصویری .نساجی و چرم .محصوالت سللولزی،

جی اس)

محصوالت آرایشی و بهداشتی .شیمیایی ،محصوالت پلیملری ،محصلوالت

*به استناد مصوبه هیات

شوینده ،رایانه ومجموعه تلفن.

ارزیاب  :1041/40/10به

-کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت راهسازی ،کشاورزی و معدنی ،

دلیل عدم رعایت ضوابط
شرکت ایران گروپ اوف

1041/40/10

مصنوعات فلزات گرانبهلا  ،للوازم خلانگی برقلی  ،للوازم الکتریکلی و

اوف سورویورز (ای

بازرسی پروانه های بازرسی

-مواد معدنی

100-12

باالبر ،آسانسور وتجهیزات شهربازی و بادی و پله برقی.

IRAN GROUP OF
)SURVEYORS CO.(IGS

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

سورویورز (آی جی اس)

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

در دامنه مواد غذایی،

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

محصوالت کشاورزی و

-مواد معدنی

روغن های گیاهی به مدت

/100-0د

یکسال از تاریخ

 -کاالهای مصرفی :للوازم مکلانیکی  ،للوازم شیشله ای و سلرامیکی ،

 1041/0/81تعلیق گردیده

مصنوعات فلزات گرانبهلا  ،للوازم برقلی خلانگی  ،للوازم الکتریکلی و

1041/40/10

است.

الکترونیکی  ،لوازم صوتی وتصویری .نساجی و چرم.محصوالت سللولزی،

1041/18/12

محصوالت آرایشی و بهداشتی .شیمیایی ،محصوالت پلیملری ،محصلوالت
شوینده ،رایانه ومجموعه تلفن.
کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت راهسازی ،کشاورزی و معدنی ،باالبر ،آسانسور وتجهیزات شهربازی و بادی و پله برقی.
12

شرکت معیار گستر
صدر
*به استناد مصوبه هیات ارزیاب
 :1041/40/10به دلیل عدم

MEYAR GOSTAR
SADR

تهرا ن -میدان انقالب – اول خیابان آزادی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

–جنب بانک مسکن– پالک  – 12طبقه – 8

کاالهای وارداتی در زمینه های:

واحد 0

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تلفن 481-00010012-10 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

100-12
1041/40/10
1048/40/10

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

رعایت ضوابط بازرسی پروانه
بازرسی شرکت معیار گستر صدر
در دامنه مواد غذایی ،محصوالت
کشاورزی و روغن های گیاهی
به مدت یکسال از تاریخ
 1041/0/81تعلیق گردیده
است.

دورنگار 481-0 0001004 :

مواد معدنیکاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت ،نساجی و چرم ،لوازمپزشکی.
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی ،کشاورزی  ،انواع باالبر (آسانسور برقی) ،انواع جرثقیل ،مخازن تحت
فشار ،لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی.

10

شرکت بازرسی فنی
ایرانیان

IRANIAN
INSPECTION CO

*از تاریخ  1041/42/40تا

تهران -میدان فاطمی -خیابان جویبار-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

پالک 82

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

تلفن 481- 22200210-0 :

-کاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،وسایل حمل

دورنگار 481-22040020 :

و نقل سنگین ،ماشن آالت راهسازی ،معدنی ،کشاورزی ،باالبر ،انواع
جرثقیل ،لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی .مخازن تحت فشار مشمول

تاریخ  1041/14/40پروانه های

102-10
1041/42/88
1048/42/88

مقررات استانداردهای اجباری ،پله برقی

شرکت تعلیق بوده است.

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمیکاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ،وسایل حملو نقل سنگین ،ماشین آالت راهسازی ،معدنی ،کشاورزی ،باالبر ،انواع
جرثقیل ،لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی .مخازن تحت فشار مشمول

/102-10د
1041/42/88
1048/42/88

مقررات استانداردهای اجباری ،پله برقی
تهران -محله داوودیه -خیابان نیل-خیابان

10

قبادیان

شرکت بازرسی
مهندسی آزمون
آسا پارسه

AZMOON ASA PARSE
& INSPECTION
ENGINEERING
CO

شرقی-پالک

-00طبقه اول-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

/ 124-10د

کدپستی1012002221 :

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/18/10

تلفن481-00100444 :

-مواد معدنی

1041/18/10

دورنگار 481-00100111 :

کاالهای مصرفی :خودرو و موتورسیکلت و قطعات آن ،اثاثیه خانگی،لوازم پزشکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی و سلولزی ،اسباب بازی،
لوازم آرایشی و بهداشتی ،شیمیایی ،لوازم ورزشی ،لوازم التحریر و
اداری ،نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی ،معدنی ،انواعباالبر (آسانسور برقی) ،انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار ،لیفتراک،

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

تجهیزات شهربازی و بادی ،پله برقی.

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمیمواد معدنی-کاالهای مصرفی :خودرو و موتورسیکلت و قطعات آن ،اثاثیه خانگی،

124-10

لوازم پزشکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی و سلولزی ،اسباب بازی،

1044/18/10

لوازم آرایشی و بهداشتی ،شیمیایی ،لوازم ورزشی ،لوازم التحریر و

1041/18/10

اداری ،نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی ،معدنی ،انواعباالبر (آسانسور برقی) ،انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار ،لیفتراک،
تجهیزات شهربازی و بادی ،پله برقی.
12

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
 -مواد غذایی ،کشاورزی و روغن های گیاهی

شرکت مهندسی
صنعتی فهامه

FAHAMEH
ENGINEERING
INDUSTRIAL CO

تهران –خیابان جمال الدین اسد آبادی

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

/ 120 -10د

(یوسف اباد)خیابان -80خیابان موج –

-مواد معدنی

1041/42/10

پالک-14طبقه چهارم

-کاالهای مصرفی :به استثناء لوازم ورزشی

1048/42/10

تلفن22028002-2:

-کاالهای صنعتی :به استثناء مخازن تحت فشار ،جرثقیل و لیفتراک ،ماشین

دورنگار 22040022:

آالت راهسازی ،معدنی و کشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
 -مواد غذایی ،کشاورزی و روغن های گیاهی

120-10
1041/42/10

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/42/10

مواد معدنی کاالهای مصرفی :به استثناء لوازم ورزشیکاالهای صنعتی  :به استثناء مخازن تحت فشار ،جرثقیل و لیفتراک ،ماشینآالت راهسازی ،معدنی و کشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی.
10

شرکت بازرسی فنی
نسا بین الملل

تهران-خ ولیعصر(عج) -روبروی ورودی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های :

اصلی پارک ملت پالک  8010طبقه  0واحد

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

18کدپستی 10000-00122

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن 481– 88000444 :

-مواد معدنی

1044/14/10

دورنگار 481-88002444:

-کاالهای مصرفی :به استثناء موتورسیکلت،

1041/14/10

120-12

-کاالهای صنعتی :به استثناء پله برقی ،تجهیزات شهربازی و بادی  ،ماشین

NASA
INTERNATIONAL
INSPECTION
)CO.(N.I.C

آالت راهسازی ،معدنی و کشاورزی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

/120-18د

-مواد معدنی

1044/14/10

-کاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت.

1041/14/10

کاالهای صنعتی :به استثناء پله برقی ،تجهیزات شهربازی و بادی  ،ماشینآالت راهسازی ،معدنی و کشاورزی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی وصادراتی در زمینه های :

84

شرکت تو آر
اینسپکشن اند
کوالیتی سرویسز
کیش

& 8R Inspection
Quality Services Kish
Co

کیش-فاز  -Aبلوار جاسک -شماره پالک
تفکیکی  -A8طبقه اول -واحد شماره یک-
کدپستی200 :
تلفن 400-00008220 :
فکس400-00008220 :

مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهینفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمیمواد معدنیکاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی ،اثاثیه خانگی ،قطعات خودرو،شیمیایی و پلیمر  ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،سلولزی
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،ماشین آالت صنعتی،تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق ،تجهیزات چرخشی ،تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی ،تجهیزات مخابراتی.

122-10
1041/40/81
1048/40/81

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

81

 مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی مواد معدنیکاالهای مصرفی :خلودرو ،قطعلات خلودرو ،قطعلات موتورسلیکلت،محصوالت سلولزی،نساجی و چرم،لوازم الکتریکی و الکترونیکلی ،للوازم
برقی خانگی ،شیمیایی  ،اسباب بازی ،لوازم ورزشی ،لوازم پزشکی.

/104-10د
1044/14/12
1041/14/12

کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی(خط تولید)  ،تجهیزات مکلانیکی وصنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیلزات نفلت و گلاز و

شرکت بازرسی
روشاک پایا کنترل

ROSHAK PAYA
CONTROL
INSPECTION CO.

تهران-محله مرزداران –خیابان نارون -

پتروشیمی ،تجهیزات ساختمانی و باالبرها (آسانسلور برقلی)  ،تجهیلزات

خیابان زاگرس شرقی -پالک -80طبقه اول

پزشکی و آزمایشگاهی.

تلفن 481-22480204 :

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

دورنگار481-22480020 :

 مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی104-12

 مواد معدنی-کاالهای مصرفی :خلودرو ،قطعلات خلودرو ،قطعلات موتورسلیکلت،

1044/14/12

محصوالت سلولزی،نساجی و چرم ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،للوازم

1041/14/12

برقی خانگی ،شیمیایی  ،اسباب بازی ،لوازم ورزشی ،لوازم پزشکی.
کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی(خط تولید)  ،تجهیزات مکلانیکی وصنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیلزات نفلت و گلاز و
پتروشیمی ،تجهیزات ساختمانی و باالبرها (آسانسلور برقلی)  ،تجهیلزات
پزشکی و آزمایشگاهی.
88

شرکت خدمات
بازرسی فرا دانش

FARADANESH
INSPECTION
SERVICES CO (FIS).

تهران-خیابان کریم خان زند-خیابان استاد

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

نجات الهی (ویال)–نبش کوچه جرداق-پالک

-مواد غذایی  ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

 -800واحد 840-848- 841

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن481- 22001400 :
دورنگار 481-22082280:

مواد معدنی-کاالهای

مصرفی:

قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی،اثاثیه

خانگی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،

/101-11د
1044/11/04
1041/11/04

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

نساجی ،سلولزی ،شیشه وسرامیک،مصنوعات فلزات گرانبها،محصوالت
شیمیایی و پلیمری و لوازم پزشکی.
 کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،صنایع فلزی ،تجهیزات مخابراتی و
مکانیکی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت ،مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنی-کاالهای

مصرفی:

101-10
1044/11/04

قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی،اثاثیه

1041/11/04

خانگی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،
نساجی ،سلولزی ،شیشه وسرامیک،مصنوعات گرانبها،محصوالت شیمیایی و
پلیمری و لوازم پزشکی.
 کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،صنایع فلزی ،تجهیزات مخابراتی و
مکانیکی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

80

شرکت بازرسی فنی
بین المللی پسنج

PESSANJ
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION CO.

تهران -یوسف آباد -کوچه پله سوم -

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

خیابان ولیعصر-پالک -8880برج سرو

-نفت ،موادنفتی و پتروشیمی

ساعی -طبقه - 10واحد 1048

-مواد معدنی

1041/40/10

تلفکس 481-22222202:

-کاالهای مصرفی :به استثناء نساجی ،سلولزی ،مجموعه تلفن ،لوازم

1048/40/10

ورزشی ،خودرو و موتور سیکلت.
کاالهای صنعتی  :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،ابزار دقیق ،تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی ،تجهیزات نفت ،گاز و
پتروشیمی.

/108 -0د

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت و موادنفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

108-10

-کاالهای مصرفی :به استثناء نساجی ،سلولزی ،مجموعه تلفن ،لوازم

1041/40/10

ورزشی ،خودرو و موتور سیکلت.

1048/40/10

کاالهای صنعتی  :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،ابزار دقیق ،تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی ،تجهیزات نفت ،گاز و
پتروشیمی.
80

شرکت سالمت آزما
SALAMAT AZMA
COMPANY

تهران – بزرگراه فتح –خیابان خلیج فارس-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

خیابان شهید بهشتی -گمرک شهریار.

کاالهای وارداتی :

تلفن481 - 00800801 -8 :

-مواد غذایی و محصوالت کشاورز ی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/40/40

دورنگار481- 00800800:

-مواد معدنی

1048/41/84

100-12

کاالهای مصرفی :شیمیایی ،سلولزی.بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

82

 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی مواد معدنیتهران –سعادت آباد -سرو غربی -پالک

شرکت بازرسی بین
المللی بازآفرینان
صنعت جنوب

BAZAFARINAN SANAT
JONOUB
INTERNATIONAL
)INSPECTION (B.S.J

-184واحد  0و 12
تلفن88001001 – 88000400 :
481دورنگار481-88028048 :

کاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،نساجی،چرم و سلولزی، ،لوازمپزشکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،محصوالت
آرایشی بهداشتی ،رایانه و مجموعه تلفن .شیمیایی.

100-10
1044/11/10
1041/11/10

کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی(خط تولید) ،تجهیزات نفت ،گاز وپتروشیمی ،لیفتراک ،جرثقیل ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،مخازن
تحت فشار و باالبر (آسانسور برقی)  ،تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
 مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی -مواد معدنی

/100-0د
1044/11/10
1041/11/10

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

کاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،نساجی،چرم و سلولزی، ،لوازمپزشکی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،محصوالت
آرایشی بهداشتی ،رایانه و مجموعه تلفن.شیمیایی.
کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی(خط تولید) ،تجهیزات نفت ،گاز وپتروشیمی ،لیفتراک ،جرثقیل ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،مخازن
تحت فشار و باالبر (آسانسور برقی)  ،تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی.
80

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
تهران – کاووسیه-بلوار نسلون ماندال-
خیابان شهید عقیل خلیل زاده-پالک -80
طبقه دوم -واحد  -0کدپستی:
1000020222
تلفن481-00004444 :

شرکت بازرسی فالت
پژواک

FALAT PEJVAK
TECHNICAL
INSPECTION CO.

دورنگار 481-00004111 :

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی مواد معدنی کاالی مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت -کاالی صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،کشاورزی و

102-10
1044/18/10
1041/18/10

معدنی ،تجهیزات شهربازی و بادی ،پله برقی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

/102 -10د

 -مواد معدنی

1041/40/10

 -کاالی مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت

1048/40/10

 کاالی صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،کشاورزی ومعدنی ،تجهیزات شهربازی و بادی .پله برقی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

80
تهران –سعادت آباد –بلوار فرهنگ -

شرکت گروه بازرسی
فنی بین المللی آریا
طوس متحد ()AIG

ARIA TOOS MOTTAHED
INTERNATIONAL
TECHNICAL INSPECTION
)GROUP CO.(AIG

ساختمان بیژن-پالک– 0واحد 1

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-مواد معدنی

تلفن 481- 88400004:

-کاالی مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،شیمیایی ،لوازم برقی

فاکس 481-88402800:

خانگی ،قطعات خودرو  ،محصوالت نساجی .
کاالهای صنعتی :صنایع فلزی  ،ابزار دقیق  ،ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی ،ادوات
کشاورزی و تجهیزات پزشکی.

104-10
1041/41/40
1048/41/40

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهیمواد معدنیکاالی مصرفی:لوازم الکتریکی و الکترونیکی،شیمیایی ،لوازم برقیخانگی ،قطعات خودرو  ،محصوالت نساجی .
-کاالهای صنعتی :صنایع فلزی  ،ابزار دقیق  ،ماشین آالت صنعتی ،

/104-0د
1041/41/40
1048/41/40

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی ،ادوات
کشاورزی و تجهیزات پزشکی.
82

قشم -مجتمع تجاری اداری خلیج فارس -

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

طبقه دوم -پالک 02

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تلفکس 400-02800212 :

نفت ،موادنفتی وپتروشیمیکاالهای مصرفی  :لوازم الکتریکلی و الکترونیکلی  ،للوازم پزشلکی،شیمیایی ،سلولزی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصلویری ،رایانله،
اسباب بازی ،اثاثیه خانگی .لوازم مکانیکی ،للوازم آرایشلی و بهداشلتی،
لوازم شیشه ای و سرامیکی ،لوازم ورزشی.محصوالت پلیمری.

101-12
1041/40/41
1048/40/41

-کاالهای صنعتی  :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،

شرکت بازرسی
اینترتک قشم

INTERTEK QESHM
INSPECTION CO.

ابزار دقیق ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت ،گاز و
پتروشیمی ،تجهیزات کارخانه ای و ذوب فلز ،تجهیزات چرخشی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی-کاالهای مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم پزشکی،

/101-0د

شیمیایی ،سلولزی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری ،رایانه،

1041/40/41

اسباب بازی ،اثاثیه خانگی.لوازم مکانیکی ،لوازم آرایشی و بهداشتی،

1048/40/41

لوازم شیشه ای و سرامیکی ،لوازم ورزشی.محصوالت پلیمری.
 کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،صنایع فلزی .ماشین آالت صنعتی .ابزار

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

دقیق.تجهیزات کارخانه ای و ذوب فلز ،تجهیزات چرخشی.

80

شرکت بین المللی
بازرسی کیفیت ایدرا
*به استناد مصوبه هیات
ارزیاب  :1041/40/10به
دلیل عدم رعایت ضوابط
بازرسی پروانه های بازرسی
شرکت بین المللی بازرسی
کیفیت ایدرا در دامنه مواد
غذایی،محصوالت کشاورزی
و روغن های گیاهی به مدت
تاریخ
از
یکسال
 1041/0/81تعلیق گردیده
است.

تهران – محله کاووسیه -بلوار نلسون ماندال-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

خیابان شهید بابک بهرامی -پالک -00طبقه

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/18

چهارم-واحد -0

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/40/42

کدپستی1002020202 :

 -کاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت ،مجموعه تلفن ،محصوالت

تلفن 481- 80042100-0 :

پلیمری ،لوازم ورزشی.

دورنگار 481-88802028 :

 -کاالهای صنعتی :به استثناء باالبرها ،انواع جرثقیل ،لیفتراک ،مخازن

108-10

تحت فشار (مطابق گواهینامه  ، )10484تجهیزات شهربازی و بادی .پله برقی.
IDRA INTERNATIONAL
QUALITY INSPECTION
CO

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

/ 108-12د

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/42

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/40/42

کاالهای مصرفی :خودرو و قطعات خودرو ،شیمیایی ،محصوالت سلولزی،لوازم پزشکی ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،
اثاثیه خانگی و نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات و ماشین آالتصنعتی،تجهیزات مکانیکی ،صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،
ماشین آالت راهسازی ،ساختمانی ،معدنی و کشاورزی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های :

04

شرکت رده بندی

-مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

آسیا – کیش
*به استناد مصوبه هیات
ارزیاب مورخ : 1041/42/40
با تمدید پروانه های بازرسی
شرکت رده بندی آسیا -کیش
موافقت نگردیده است.

کیش -بازار هرمز -باالی هزار کاال -واحد
ASIA-KISH
CLASSIFICATION
)Company (ACS

E142
تلفن 400 -00021010 :
دورنگار 400-00021002 :

نفت ،مو اد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمیکاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی،کشاورزی،انواع باالبر(آسانسور برقی) ،تجهیزات شهربازی.مخازن تحت

/100-0د
1044/40/10
1041/40/10

فشار و انواع لیفتراک.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های :
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالتنفت ،مو اد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی،

100-18
1044/40/10
1041/40/10

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

کشاورزی،انواع باالبر(آسانسور برقی) ،تجهیزات شهربازی.مخازن تحت
فشار و انواع لیفتراک.
01

شرکت آذرستاویز
()aSI

810-0

تبریز -خیابان آزادی -میدان حکیم

بازرسی و نمونه برداری از کاالی صادراتی در زمینه های:

نظامی -کوی دانش -دانش دوم –پالک

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1044/14/80

0.2

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/14/80

تلفن 401-00000800 :

-مواد معدنی

دور نگار 401-00000044 :

کاالهای مصرفی-کاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات شهربازی و بادی ،مخازن تحت فشار.

AZAR SETAVIZ
)CO.(aSI

بازرسی و نمونه برداری از کاالی داخلی در زمینه های:
مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی مواد معدنی-کاالهای مصرفی

/100-10د
1044/14/80
1041/14/80

 کاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات شهربازی و بادی ،مخازن تحت فشار.08

شرکت بازرسی فنی
دریا کاال کنترل
*به استناد مصوبه سیصد و نود
و دومین جلسه هیات ارزیاب
مورخ  1041/42/40و سیصد
و نود و پنجمین جلسه هیات

DARYA KALA
CONTROL INSPECTION
SERVICES

تهران – خ سهروردی شمالی – خیابان

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

122-10

کاووسی فرپالک  12ساختمان سپیدار -طبقه

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1044/42/18

 2واحد 12

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/42/18

تلفن  22022020 :و

-مواد معدنی

22022020و481- 22208840

 -کاالهای مصرفی  :لوازم و محصوالت آرایشی و بهداشتی ،لوازم مکانیکی

دورنگار 481-22208842 :

 .قطعات خودرو
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی  ،صنایع فلزی .ماشلیناالت صنعتی .تجهیزات مکانیکی.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه:

ارزیاب مورخ : 1041/40/42

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

با تمدید پروانه بازرسی

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

سورویانس شرکت دریا کاال

-مواد معدنی

کنترل موافقت نگردیده است.

/122-18د

 -کاالهای مصرفی :لوازم و محصوالت آرایشی و بهداشتی ،لوازم مکانیکی

1044/18/42

 .قطعات خودرو

1041/18/42

 کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی  ،صنایع فللزی .ماشلیناالت صنعتی .تجهیزات مکانیکی.
00

شرکت مهندسی
تجهیزات آب و برق
ایران

IRAN WATER
&ELECTRICAL
EQUIPMENT
ENGINEERING CO

تهران –خیابان میرزای شیرازی شمالی _پالک

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های :

-808طبقه سوم

 -نفت ومواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

تلفن 22040020:

 -کاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،

دورنگار 22040020:

محصوالت پلیمری ،قطعات خودرو .لوازم شیشه ای و سرامیکی ،شیمیایی.
 -کاالهای صنعتی  :تجهیزات چرخشی ،ابزار دقیق،ادوات کشاورزی ،

/120-10د
1041/40/42
1048/40/42

صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت و گاز ،ماشین
آالت صنعتی(خط تولید) ،تجهیزات مکانیکی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های :
 نفت ومواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی کاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،محصوالت پلیمری ،قطعات خودرو .لوازم شیشه ای و سرامیکی ،شیمیایی.
 -کاالهای صنعتی  :تجهیزات چرخشی ،ابزار دقیق،ادوات کشاورزی ،

120-10
1041/40/42
1048/40/42

صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات نفت و گاز ،ماشین
آالت صنعتی(خط تولید) ،تجهیزات مکانیکی.
00

شرکت بین المللی
آروین گستر ساویس

ARVIN GOSTAR SAVIS
INTERNATIONAL CO

تهران –خ ظفر –شماره -100طبقه پنجم

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی وصادراتی و نمونه برداری از

–واحد 10

کاالهای وارداتی در زمینه های:

تلفن 88012000-88012000:

-کاالهای مصرفی  :لوازم مکانیکی.

120-11
1041/40/80
1048/40/80

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

دورنگار88012002:

02

شرکت مهندسی آریا

122-18

نام

1044/40/80
1041/40/80

*به استناد مصوبه هیات
ارزیاب  : 1041/40/40با
تمدید پروانه بازرسی شرکت

تهران –میدان توحید-خیابان نصرت
AREANAM
ENGINEERING CO.

غربی –پالک  -20ساختمان آریا نام
تلفن و دور نگار 00011420- 0 :

مهندسی آریا نام موافقت

بازرسی ونمونه برداری از کاالهای داخلی وصادراتی و نمونه برداری از
کاالهای وارداتی در زمینه های:
نفت  ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی-کاالهای مصرفی  :شیمیایی  ،پلیمر

نگردیده است.

00

شرکت خدمات
بازرسی ژرفالیان

.ZHARFALYAN
INSPECTION SERVICES
CO.

بوشهر –چهار راه ولی عصر––ساختمان

بازرسی و نمونه برداری داخلی و صادراتی ونمونه برداری از کاالهای

خلیج فارس -طبقه دوم -واحد 0

وارداتی در زمینه های:

1041/40/80

تلفن 400-00022020:

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1048/40/80

دورنگار400-00008048:

نفت،مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزی-کاالهای مصرفی:

شیمیایی ،لوازم مکانیکی و صنایع فلزی ،لوازم

الکتریکی و الکترونیکی ،اسباب بازی ،محصوالت شوینده ،آرایشی و
بهداشتی ،لوازم آرایشی.
 کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،تجهیزات الکتریکی والکترونیکی،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،ابزاردقیق.

108-10

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های :

00

تهران –خیابان سهروردی شمالی-خ

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

دکتر قندی–پالک  -00طبقه دوم

نفت و مواد نفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

تلفن481-22100182:

-کاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،لوازم

/102 -18د

دورنگار-481 -22108220 :

اداری ،رایانه،نساجی و شیمیایی،لوازم مکانیکی ،لوازم برقی خانگی

1044/18/40

22100104

،لوازم و محصوالت آرایشی و بهداشتی،محصوالت پلیمری و سلولزی ،لوازم

1041/18/40

صوتی و تصویری مجموعه تلفن ،لوازم ورزشی ،اسباب بازی
-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی ،معدنی و

شرکت پرنیان پایش

کشاورزی ،انواع جرثقیل و لیفتراک ،باالبر (آسانسور برقی) ،تجهیزات شهر

اندیشه کادوس

PARNIAN PAYESH
(ANDISHE KADUS CO
)PPAK

شرکت بازرسی و

Noora Azma
International
Inspection & Testing
)Services Co (NAIT

بازی و بادی  ،مخازن تحت فشارمشمول مقررات استانداردهای اجباری
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت و مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنی-کاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،لوازم

102-18

اداری ،رایانه،نساجی و شیمیایی،لوازم مکانیکی ،لوازم برقی خانگی

1044/18/10

،لوازم و محصوالت آرایشی و بهداشتی،محصوالت پلیمری و سلولزی ،لوازم

1041/18/10

صوتی و تصویری مجموعه تلفن ،لوازم ورزشی ،اسباب بازی
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی ،معدنی وکشاورزی ،انواع جرثقیل و لیفتراک ،باالبر (آسانسور برقی) ،تجهیزات شهر
بازی و بادی  ،مخازن تحت فشارمشمول مقررات استانداردهای اجباری
02

خدمات آزمایشگاهی
نورا آزما بین الملل

ایالم –محله جانبازان –کوچه ابراهیم غیابی –

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

بلوار شهرداری-پالک  -4طبقه همکف-

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/48/40

کدپستی0001122020 :

-مواد معدنی

1048/48/40

تلفن ودورنگار420-88002001:

کاالهای مصرفی :لوازم تحریر .مواد شیمیایی  .پلیمری .سلولزی .نساجیو چرم.لوازم پزشکی ،لوازم ورزشی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،اثاثیه
و لوازم برقی خانگی .قطعات خودرو.لوازم اداری ،لوازم آرایشی و

844-10

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

شرکت بازرسی فنی

ZAGROS TATBIGH
KALA CO.

تهران – فردوس-خیابان شهید علی اکبر

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

سلیمی جهرمی-بزرگراه آیت اله کاشانی-

 -مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/82

پالک -104ساختمان گلزار-طبقه پنجم-

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/40/82

واحد  -84کدپستی:

-مواد معدنی

ریف

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بهداشتی ،لوازم شیشه ایی و سرامیکی ،قطعات موتور سیکلت.محصوالت
شوینده ،محصوالت آرایشی و بهداشتی.
کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی،تجهیزات ورزشی ،تجهیزات الکتریکیو الکترونیکی ،تجهیزات پزشکی .ابزار دقیق  .ماشین آالت صنعتی (خط
تولید) .صنایع فلزی.تجهیزات آزمایشگاهی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه:

800-2

 -مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغنهای گیاهی

1041/40/18

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/48/40

 مواد معدنی کاالهای مصرفی  :لوازم تحریر ،مواد شیمیایی ،پلیمری و سلولزی ،نساجیو چرم ،لوازم آرایشی ،محصوالت شوینده ،محصوالت آرایشی و بهداشتی.
لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی.
 کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،ابزار دقیق ،ماشین آالت صنعتی (خطتولید) ،صنایع فلزی.تجهیزات پزشکی ،تجهیزات ورزشی،تجهیزات الکتریکی،
تجهیزات الکترونیکی.
00

و مهندسی زاگرس
تطبیق کاال

1021200022
تلفن481- 00808444 :
دورنگار 481-00808041 :

/841-10د

 -کاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت ،لوازم پزشکی و لوازمورزشی.
کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت کشاورزی ،راهسازی .پله برقی.تجهیزات شهربازی و بادی ،جرثقیل و لیفتراک.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

841-14

 -مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/82

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/40/82

مواد معدنی- -کاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت ،لوازم پزشکی و لوازم ورزشی.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت بازرسی بین

ARIA SINA CONTROL
INTERNATIONAL
)INSPECTION CO.(ASCO

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

 -کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت کشاورزی ،راهسازی .پله برقی.تجهیزات شهربازی و بادی ،جرثقیل و لیفتراک.
04

المللی آریا سینا
کنترل (آسکو)

تهران –خیابان شهید فیاضی (فرشته )–

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

خیابان بیدار کوچه گرد غربی -پالک - 0

-مواد غذایی محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/40

واحد 8

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/18/10

تلفن 481-88410004:

 -مواد معدنی

فکس 481-88410000:

-کاالهای مصرفی :سلولزی ،قطعات خودرو،لوازم الکتریکی و الکترونیکی

/848-0د

،لوازم خانگی برقی ،لوازم مکانیکی ،لوازم تحریر و اداری .خودرو.
رایانه .مجموعه تلفن .مواد شیمیایی.نساجی و چرم .مواد شیشه ای و
سرامیکی،محصوالت شوینده ،لوازم پزشکی.
کاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکیوالکترونیکی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی .ماشین آالت صنعتی .ابزار
دقیق .انواع باالبر (آسانسور برقی).
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
مواد غذایی محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت ،مواد نفتی و پتروشیمی -مواد معدنی

848-10
1041/40/40
1041/18/10

کاالهای مصرفی :سلولزی ،قطعات خودرو،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،لوازم خانگی برقی ،لوازم مکانیکی ،لوازم تحریر و اداری .خودرو.
رایانه .مجموعه تلفن .مواد شیمیایی.نساجی و چرم .مواد شیشه ای و
سرامیکی،محصوالت شوینده ،لوازم پزشکی.
کاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکیوالکترونیکی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی .ماشین آالت صنعتی .ابزار
دقیق .انواع باالبر (آسانسور برقی).
01

شرکت تالشگران
ارتقای کیفیت تاک

TALASHGARAN
ERTEGHAYE KEFEYAT
TAK

تهران–بلوار کشاورز-بین کارگر و جمال

بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از کاالهای وارداتی

زاده -نرسیده به خیابان جمال زاده-پالک

در زمینه :

1044/14/10

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی وروغن های گیاهی

1041/14/10

-000واحد 10
تلفن 481-00180228 :

-کاالهای مصرفی :شیمیایی

840-14

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت خبرگان بین

TEHRAN
INTERNATIONAL
EXPERTS COMPANY
)(TIE Co

شرکت ارزیابان انطباق

ARZYABAN ENTEBAGH
RABIN CO

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

08

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

المللی تهران

دورنگار 481-00180220 :

-کاالهای صنعتی :ادوات کشاورزی

تهران-بلوار آفریقا(جردن)-انتهای ناهید

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

/842-14د

شرقی-پالک -02طبقه چهارم

-موادغذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/41/01

تلفکس 481 -00018 :

-نفت،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/11/40

مواد معدنیکاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت ،محصوالت پلیمری،لوازم ورزشی.
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت و گازو پتروشیمی ،تجهیزات مکانیکی وصنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
-موادغذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

/842-14د

-نفت،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/41/01

-مواد معدنی

1041/11/40

کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت ،محصوالت پلیمری،لوازم ورزشی.
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت و گازو پتروشیمی ،تجهیزات مکانیکی وصنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.
00

رابین

تهران –میدان آرژانتین –خ زاگرس –شماره 0

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

واحد 840

-کاالهای مصرفی  :قطعات خودرو  .لوازم الکتریکی و الکترونیکی  .مواد

1041/42/40

تلفن 481- 22020844-8 :

شیمیایی .نساجی و چرم  .سلولزی.

1048/42/40

دورنگار481-22021802:

کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی.بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

840-2

/840-18د

-کاالهای مصرفی  :قطعات خودرو  .لوازم الکتریکی و الکترونیکی  .مواد

1041/42/40

شیمیایی .نساجی و چرم  .سلولزی.

1048/42/40

-کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
زمینه بازرسی

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

شماره و تاریخ صدور و انقضاء

00

پروانه بازرسی
شرکت بازرسی فنی
بین المللی شنتیا
گستر فراز

SHANTIA GOSTAR
FARAZ
INTERNATIONAL
TECHNICAL
INSPECTION CO.

مشهد -بلوار سازمان آب -خیابان قاضی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

842-18

طباطبایی-بین قاضی طباطبایی 0و -2پالک

-مواد معدنی

1041/42/40

-104طبقه اول-واحد 8

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.

1048/42/40

تلفن 421-00800444 -2 :

-کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالت

481-01840444

راهسازی ،معدنی و کشاورزی ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات شهربازی و

دورنگار421-00800441 :

بادی ،انواع جرثقیل،لیفتراک.

481-01840044

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
820-0

مواد غذایی،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/42/40

-مواد معدنی

1048/42/40

کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالتراهسازی ،معدنی و کشاورزی ،مخازن تحت فشار ،تجهیزات شهربازی و
بادی ،انواع جرثقیل،لیفتراک.
02

شرکت لوید آلمان
کیش

LLOYD ALMAN
KISH CO

کیش –برج تجاری صدف –طبقه ششم-واحد

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

040

 -نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

تلفن400-00020110:

-کاالهای مصرفی :لوازم برقی خانگی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،

دورنگار400-00020110:

لوازم صوتی و تصویری  ،لوازم التحریر و اداری ،رایانه و

/811-0د
مجموعه تلفن .

1044/11/10
1041/11/10

کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی وکشاورزی ،باالبر(آسانسور برقی) ،تجهیزات شهربازی و بادی و تجهیزات
پزشکی ،پله برقی.

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
811-11

 نفت و مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمیکاالهای مصرفی :لوازم برقی خانگی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،لوازم صوتی و تصویری  ،لوازم التحریر و اداری ،رایانه و

مجموعه تلفن .

کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سنگین ،راهسازی ،معدنی وکشاورزی ،باالبر (آسانسور برقی) ،تجهیزات شهربازی و بادی و تجهیزات

1041/42/18
1048/42/18

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

پزشکی ،پله برقی.
00

تهران – محله شهید قندی-نیلوفر-خیابان

شرکت گسترش
کیفیت صنعت رهام

ROHAM INDUSTRY
&QUALITY
DEVELOPMENT CO

شرکت پایش سالمت

PAYESH SALAMAT
ASIA CO

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

/818-11د

لیال-خیابان هویزه-پالک -08طبقه سوم-

-مواد غذایی محصوالت کشاورزی روغن های گیاهی

1044/11/04

واحد2و-0کدپستی122000001 :

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1041/11/04

تلفن481- 22101084-8 1 - 88:

-مواد معدنی

دورنگار481-22282000 :

کاالهای مصرفیکاالهای صنعتی :به استثناء باالبر(آسانسور برقی) ،تجهیزات شهربازی وبادی و پله برقی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
-مواد غذایی محصوالت کشاورزی روغن های گیاهی

808-2

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/11/04

-مواد معدنی

1041/11/04

کاالهای مصرفیکاالهای صنعتی :به استثناء باالبر(آسانسور برقی) ،تجهیزات شهربازی وبادی و پله برقی.
00

آسیا

فاطمی -خیابان کارگر شمالی -کوچه

بازرسی و نمونه برداری از کاالی داخلی ،صادراتی و نمونه برداری از

چهارم -پالک  -02طبقه سوم -واحد 2

کاالهای وارداتی در زمینه های:

1041/42/18

کدپستی1010000202 :

 -مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1048/42/18

تلفن481-22884204 :

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزی

481-22884201

 -کاالهای مصرفی :نساجی  ،سلولزی ،لوازم الکتریکی .شیمیایی.

481-22884208

 -کاالهای صنعتی :تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.

810-18

481-00010822
دورنگار481-00001248 :
02

شرکت مهندسی روشا
اندیش

INGINEERING ROSHA
ANDISH CO

تهران –بلوار فردوس شرقی– خیابان شهید

بازرسی و نمونه برداری از کاالی داخلی ،صادراتی و نمونه برداری از

عبداله احمدی -بن بست گلزار-پالک 1

کاالی وارداتی در زمینه های:

1044/14/10

تلفن481-00448284 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1041/14/10

دورنگار481-00400400 :

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزی

810-0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت مودی اینتر

MOODY
INTERNATIONAL
QESHM
)CERTIFICATION(MIC

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

 کاالهای مصرفی :قطعات خودرو و موتور سیکلت ،لوازم الکتریکی والکترونیکی ،شیمیایی و پلیمری.
 کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی .انواع باالبر (آسانسوربرقی) و پله برقی.
00

نشنال قشم
سرتیفیکیشن

قشم  ،شهرک سام و زال ،بلوار سپیدار،خ

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

آپادانا ،10واحد 0

 -مواد غذایی محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

تلفکس 400- 02802082 :

 نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمیمواد معدنی-کاالهای مصرفی :لوازم ارایشی و بهداشتی و نساجی ،مواد شیمیایی

810-14

،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،قطعات خودرو ،قطعات موتور سیکلت ،

1041/40/10

لوازم مکانیکی ،اسباب بازی ،سلولزی.اثاثیه خانگی.لوازم تحریر و اداری.

1048/40/10

کاالهای صنعتی:ماشین آالت صنعتی و لوله واتصاالت  ،ماشین آالتصنعتی ،ابزار دقیق ،تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی،
تجهیزات شهر بازی و بادی.مخازن تحت فشار (مطابق با گواهینامه )10484
.صنایع فلزی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :
 -مواد غذایی محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

/ 810 -2د

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

1041/40/10

-مواد معدنی

1048/40/10

کاالهای مصرفی :لوازم ارایشی و بهداشتی و نساجی ،مواد شیمیایی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،قطعات خودرو ،قطعات موتور سیکلت،
لوازم مکانیکی ،اسباب بازی ،سلولزی.اثاثیه خانگی.لوازم تحریر و اداری.
کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی و لوله واتصاالت  ،ماشین آالتصنعتی،ابزار دقیق ،تجهیزات نیروگاهی و تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی،
تجهیزات شهر بازی و بادی.مخازن تحت فشار (مطابق با گواهینامه )10484
.صنایع فلزی.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

مهندسین مشاور

NAZERAN
INSPECTION
CONSULTING
ENGINEERS CO.

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

24

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

بازرسی فنی ناظران
*به استناد مصوبه هیات

اصفهان-خ شمس آبادی-جنب مرکز

بازرسی از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از کاالهای

تحقیقات معلمان-ساختمان رازی-طبقه دوم

وارداتی در زمینه های:

1044/42/10

فکس401-80002211:

-مواد معدنی

1041/42/10

تلفن 401-80210001-0

-کاالهای مصرفی :محصوالت پلیمری

ارزیاب  : 1041/40/40با

812-2

-کاال های صنعتی :تجهیزات مکانیکی

تمدید پروانه بازرسی شرکت
مهندسین مشاور بازرسی فنی
ناظران موافقت نگردیده
است.

21

تهران –خیابان کارگر شمالی –خیابان چهارم

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

–پالک- 04طبقه دوم

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

شرکت اندیشه
پردازان صنعت

پرشیا(ای اس پی)

/884-0د

تلفن 22888044 -0 :

-مواد معدنی

دور نگار 22880082 :

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.

1044/14/80

-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی ،معدنی و

1041/14/80

کشاورزی ،انواع جرثقیل و لیفتراک ،باالبر (آسانسور برقی) ،تجهیزات شهر

ANDISHEH
PARDAZAN SANAT
)PERSIA CO.(ASP

بازی و بادی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت و مواد نفتی و پتروشیمی-مواد معدنی

884-0

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.

1044/14/80

-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی ،معدنی و

1041/14/80

کشاورزی ،انواع جرثقیل و لیفتراک ،باالبر (آسانسور برقی) ،تجهیزات شهر
بازی و بادی.

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

شرکت پایش گستران

PAYESH GOSTARAN
PISHRO.CO

تهران -خیابان ولیعصر-کوچه پونک-کوچه

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :

شناسا-پالک -10طبقه سوم -کدپستی:

 -مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/42/80

1000020020

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/42/80

تلفن 481-80810402 :

-موادمعدنی

481-80810080

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.

481-80810040

-کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالت

481-80810200

راهسازی ،معدنی و کشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع باالبر

دورنگار481-80810080 :

(آسانسور برقی)

ریف

زمینه بازرسی

28

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

پیشرو

/881-0د

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

802-0

 -مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/42/80

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/42/80

موادمعدنیکاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.کاالهای صنعتی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالتراهسازی ،معدنی و کشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع باالبر
(آسانسور برقی)
20

شرکت کاوش اندیشه

KAVOSH ANDISHEH
RASTGAR CO.

رستگار

888-2

تهران-بزرگراه ستاری -بلوار فردوس

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی  ،داخلی و نمونه برداری از

شرق -ساختمان پارسا -پالک -002واحد

کاالهای وارداتی در زمینه های:

1044/11/12

12

-مواد معدنی

1041/11/12

تلفن481- 00421422 :

کاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی ،لوازم الکتریکی والکترونیکی،قطعات خودرو ،محصوالت شیمیایی ،لوازم مکانیکی
کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سلنگین راهسلازی  ،معلدنی،کشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی،مخازن تحت فشار.

20

شرکت خدمات
مهندسی ارتقا گستر
پویا

ERTEGHA GOSTAR
POUYA ENGINEERING
SERVICES CO.

تهران -خیابان شیراز جنوبی -پایین تر از

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

/880-14د

اتوبان همت -کوچه یاس -پالک  -10واحد

-مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی

1041/40/80

8

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/40/80

تلفن481- 20220444 :

-مواد معدنی

دورنگار481-22402008 :

-کاالهای مصرفی :به استثناء موتور سیکلت

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت بازرسی فنی

PARSSA PAYESH
INTL.TECH INSPECTION
CO.LTD

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

کاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات شهربازی و بادیبازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
-مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی

808-0

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/40/80

-مواد معدنی

1048/40/80

کاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلتکاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات شهربازی و بادی22

بین

المللی

پرسا

پایش

880-0

بوشهر-خیابان مطهری -ساختمان مسیله-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

طبقه -0واحد 041

کاالهای وارداتی در زمینه های :

1044/42/18

تلفن و دورنگار400-00200024 :

-نفت ،مواد نفتی وپتروشیمی

1041/42/18

 -مواد معدنی

*به استناد مصوبه سیصد و نود و
دومین جلسه هیات ارزیاب مورخ

-کاالهای مصرفی  :شیمیایی و پلیمر

 : 1041/42/40با تمدید پروانه

 -کاالهای صنعتی  :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی.

بازرسی شرکت پرسا پاش موافقت
نگردیده است.

20

شرکت مهندسین
مشاور کیفیت گستر

MOHANDESIN
MOSHAVER KEYFEIAT
GOSTAR CO

*از تاریخ  1041/0/0تا تاریخ
 1041/2/0پروانه شرکت تعلیق
بوده است.

تهران–داوودیه-خیابان دوم -خیابان شهید

بازرسی و نمونه برداری از کاالی داخلی وصادراتی و نمونه برداری از

آلن آبکار شاه نظری -پالک  -82برج

کاالهای وارداتی:

1041/42/40

ناهید -طبقه ششم -واحد 2

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/42/40

کد پستی1200010101 :

 -مواد معدنی

تلفن و دورنگار481- 88802002:

-کاالهای مصرفی :قطعات خودرو،لوازم برقی خانگی ،لوازم مکانیکی،

882-2

لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،نساجی و چرم ،لوازم پزشکی.لوازم صوتی
و تصویری ،رایانه و مجموعه تلفن.
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی ،تجهیزات مکانیکی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات پزشکی.

20

شرکت بازرسی فنی
ره آورد تجهیز
خاورمیانه
*به استناد مصوبه هیات

RAHAVARD TAJHIZ
KHAVARMIANEH
TECHNICAL
INSPECTION CO.

880-2

تهران -محله شاهین-کوچه  18متری

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی وصادراتی و نمونه برداری از

نسترن-کوچه  14متری اول-پالک -1مجتمع

کاالهای وارداتی :

1044/40/80

شاهین -طبقه چهارم-واحد جنوبی-

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/40/80

کدپستی1002200112 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

تلفن 481- 00410820 :

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

دورنگار481-00410800:

ارزیاب  : 1041/40/40با

کاالهای مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،اثاثیه خانگی،محصوالت پلیمری ،لوازم مکانیکی.

تمدید پروانه بازرسی شرکت

-کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،الکتریکی و الکترونیکی ،تجهیزات

بازرسی فنی ره آورد تجهیز

نفت ،گاز و پتروشیمی.

خاورمیانه موافقت نگردیده
است.

22

شرکت بازرسی فنی
بهینه سازان اعتماد
صنعت ایرانیان

BEHINE SAZAN
ETEMAD SANAT
IRANIYAN TECHNICAL
INSPECTION CO.

/880-0د

تبریز-خیابان فارابی (چایکنار) -خیابان

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:

شهید رضا نژاد-اول دمشقیه غربی-پالک

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/40/11

-181ساختمان بسا

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/40/11

مواد معدنیتلفن 401-00821010-12 :

-کاالهای مصرفی :اسباب بازی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی  ،لوازم

دورنگار401-00821010 :

الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری،
رایانه و مجموعه تلفن ،قطعات خودرو ،شیمیایی
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت راهسازی ،معدنی ،کشاورزی،جرثقیل و لیفتراک ،تجهیزات بادی ،وسایل حمل و نقل سنگین
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:

880-0

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/40/11

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/40/11

مواد معدنیکاالهای مصرفی :اسباب بازی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی  ،لوازمالکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری،
رایانه و مجموعه تلفن ،قطعات خودرو ،شیمیایی
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت راهسازی ،معدنی ،کشاورزی،جرثقیل و لیفتراک ،تجهیزات بادی ،وسایل حمل و نقل سنگین
20

شرکت بازرسی فنی
نگین آسای معتمد

NEGIN ASAY
MOTAMED
TECHNICAL
)INSPECTION Co (NAM

تهران –شمیرانات -تجریش -محله باغ

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی:

فردوس-کوچه ستاره-خیابان استاد عباس

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/40/80

کیارستمی-پالک -80بلوک شمالی-طبقه

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1048/40/80

سوم-واحد-10کدپستی1001020100 :

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزی

882-0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت مهندسین

SANJESH POOSHESH
DAGHIGH
CONSULTING
ENGINEERRS CO

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

تلفن481-01040244 :

-کاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،لوازم مکانیکی ،لوازم برقی

دورنگار481-01040244 :

خانگی،لوازم الکتریکی و الکترونیکی  ،شیمیایی  ،لوازم صوتی و تصویری.
کاالهای صنعتی:تجهیزات مکانیکی  ،صنایع فلزی ،ابزار دقیق ،ماشینآالت صنعتی ،تجهیزات نفت ،گازو پتروشیمی ،تجهیزات الکتریکی

والکترونیکی.
04

مشاور سنجش پوشش
دقیق
*از تاریخ  1041/0/0تا تاریخ
1041/2/80

پروانه

880-0

تهران ،رسالت -نارمک -خ فرجام -خ

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

هنگام-پالک  -01واحد 0

کاالهای وارداتی:

1044/40/80

تلفن481- 00120224 :

-کاالهای مصرفی :شیمیایی و پلیمر

1041/40/80

دورنگار481-00108042 :

-کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی

شرکت

تعلیق بوده است.

*به استناد سیصد و نود و
هفتمین جلسه هیأت ارزیاب
مورخ  1041/14/40با تمدید
پروانه بازرسی شرکت موافقت
نگردید.

01

IS TEHRAN COMPANY

تهران  -خیابان قائم مقام فراهانی  -میدان

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :

*به استناد مصوبه هیات

شعاع – خیابان شهید خدری پالک 24

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

ارزیاب  :1044/40/10به

شرکت آی اس تهران

دلیل عدم ایفای تعهدات
پروانه بازرسی شرکت آی
اس تهران در دامنه مواد
غذایی ،محصوالت

تلفن 481-22080110-84 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1044/11/40

دورنگار 481- 22000020 :

-مواد معدنی

1041/11/40

کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت  ،لوازم پزشکی.-کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسلازی و معلدنی ،

کشاورزی و روغن های

کشاورزی  ،انواع جرثقیل ،باالبرها(آسانسور برقی) ،لیفتراک  ،تجهیلزات

گیاهی تا اطالع ثانوی

شهربازی و بادی و پله برقی ،تجهیزات پزشکی.

تعلیق گردیده است.

804-0

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :
مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

/804-0د

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

-مواد معدنی

1044/11/40

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت  ،لوازم پزشکی.

1041/11/40

کاالهای صنعتی  :به استثناء ماشین آالت سنگین  ،راهسلازی و معلدنی ،کشاورزی  ،انواع جرثقیل ،باالبرها(آسانسور برقی) ،لیفتراک  ،تجهیلزات
شهربازی و بادی و پله برقی ،تجهیزات پزشکی.
08

بوشهر–بلوار دهقان–روبروی درب خروجی

شرکت بازرسی فنی
شاخه زیتون لیان

TECHNICAL
INSPECTION SHAKHE
ZEYTOON LIAN Co

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های :

گمرک – کوچه رستوران میالد – ساختمان افق

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تلفن 400-00008441 :

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

دورنگار 400-00000000 :

 -مواد معدنی

/801-0د
1041/40/40
1048/40/40

کاالهای مصرفی :به استثناء نساجی و چرمکاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،تج تجهیزات پزشکی ،ماشین آالت کشاورزی ،باالبرها (آسانسور برقی) ،تجهیزات
نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات چرخشی و فرآیندی ،تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی ،ابزار دقیق
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های :

800-0

-مواد غذایی،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/40

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/40/40

 مواد معدنیکاالهای مصرفی :به استثناء نساجی و چرمکاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی،تجهیزات پزشکی ،ماشین آالت کشاورزی ،باالبرها (آسانسور برقی)،
تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات چرخشی و فرآیندی ،تجهیزات
الکتریکی و الکترونیکی ،ابزار دقیق
00

شرکت تعاونی
خدمات فنی
مهندسی پارس لیان
اروند

COOPERATIVE
ENGINEERING
SERVICES PARS
ARVAND

خرمشهر – اداره بندر و دریانوردی سایت

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

مسافر بری قدیم مجتمع ازمایشگاهی

کاالهای وارداتی در زمینه های :

1044/18/42

تلفن و دور نگار 401-20240001 :

-موادغذایی محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/18/42

نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی-مواد معدنی

800-0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

کاالهای مصرفی:مواد شیمیایی و پلیمری  ،نساجی و چرم  ،محصوالتآرایشی و بهداشتی ،سلولزی.
EBTEKAR ABI KISH
ENGINEERING
INDUSTRY
INTERNATIONAL CO.

00

کیش -بلوار ایران -میدان اقتصاد-خ

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های :

/ 802 -2د

اقتصاد-8ساختمان - EX80واحد 14

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/40/40

تلفن400-00001000 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/40/40

مواد معدنیکاالهای مصرفی  :شیمیایی ،قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی،محصوالت سلولزی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،نساجی و چرم.
-کاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات نفت ،گاز و

شرکت بین المللی

پتروشیمی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی .تجهیزات پزشکی.

صنعت مهندسی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های :

ابتکار آبی کیش

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

802-0

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/40/40

-مواد معدنی

1048/40/40

کاالهای مصرفی  :شیمیایی ،قطعات خودرو ،لوازم برقی خانگی،محصوالت سلولزی ،محصوالت آرایشی و بهداشتی ،نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات نفت ،گاز وپتروشیمی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی .تجهیزات پزشکی.
02

شرکت چرخه طبیعت

CHARKHEH TABEIAT
SABZ CO

سبز

800-0

بوشهر-ابتدای جاده بوشهر برازجان-شهرک

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

صنعتی 1

کاالهای وارداتی در زمینه های:

1044/11/04

تلفن 400-00008821:

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/11/04

دورنگار400-00228012:

نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیر فلزیکاالهای مصرفی :شیمیایی ،محصوالت سلولزی  ،لوازم الکترونیکی وقطعات خودرو ،لوازم مکانیکی ،لوازم برقی خانگی واسباب بازی.

00

شرکت فنی مهندسی

ARYA FOULAD GHARN
TECHNICAL
&ENGINEERING CO

اهواز –زیتون کارمندی -خیابان جهانگیری-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه :
-مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی

800-0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

آریا فوالد قرن

بین زهره و زیبا -پالک 00

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/11/12

تلفن401-00000000:

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

1041/11/12

دورنگار 401-00024100 :

کاالهای صنعتی  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت و نساجی و چرم ،لوازمصوتی و تصویری.
کاالهای مصرفی  :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالتراهسازی ،معدنی ،کشاورزی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه :
-مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی

/800-0د

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/11/12

-مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

1041/11/12

کاالهای صنعتی  :به استثناء خودرو ،موتور سیکلت  ،نساجی و چرم ،لوازمصوتی و تصویری.
کاالهای مصرفی :به استثناء وسایل حمل و نقل سنگین ،ماشین آالتراهسازی ،معدنی ،کشاورزی.
00

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

شرکت مهندسین

کاالهای وارداتی :

مشاور آزمونه فوالد

نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمیاصفهان-خیابان حکیم نظامی-ابتدای

Consulting Engineers
Of Azmouneh Foulad
CO

خیابان محتشم کاشانی-ساختمان 114

مواد معدنی-کاالهای مصرفی :شیمیایی و پلیمری ،لوازم برقی خانگی ،لوازم

تلفن  2( :خط)401-00820000

الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم صوتی و تصویری ،رایانه و مجموعه تلفن،

دورنگار 401-00800400 :

نساجی.
کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت ،گاز  ،پتروشیمی ،ماشین آالت صنعتی وتجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی  ،تجهیزات الکتریکی و الکترو نیکی،
تجهیزات شهربازی و بادی ،مخازن تحت فشار(به استثناء مخازن مشمول
مقررات استاندارد اجباری)

802-0
1041/40/14
1048/40/14

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نام شرکت

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

تهران  -شهر قدس -قلعه حسن خان-

02

شرکت پرشانا فنی
پاسارگاد
*به استناد سیصد و نود و
هفتمین جلسه هیأت ارزیاب

Pershana Fani
Pasargad CO

مورخ  1041/14/40با تمدید
پروانه بازرسی شرکت موافقت
نگردید.

00

شرکت بازرسی فنی
پدید آوران کیفیت
سبز کاال

KALA SABZ QUALITY
PADIDAVARAN
& TECHNICAL
INSPECTION CO

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

خیابان صنعت-کوچه سهند نوین-پالک -84

کاالهای وارداتی :

طبقه همکف کدپستی0020120102:

-کاالهای مصرفی :قطعات خودرو و لوازم مکانیکی ،لوازم آرایشی ،لوازم

تلفن-00280440-00280420:

تحریر و اداری.

481-00200144

 -کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی .تجهیزات نفت ،گاز و

دورنگار 481-00280204 :

پتروشیمی ،تجهیزات چرخشی و فرآیندی .ابزار دقیق.

تهران -آرژانتین-ساعی-خیابان ولی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

عصر-بن بست گل-پالک -0طبقه اول-

کاالهای وارداتی:

واحد 140

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغنهای گیاهی :به استثناء غالت-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

تلفن 481-00200212 :

 -مواد معدنی

دورنگار 481- 00800104 :

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو ،نساجی و چرم ،پلیمری و سلولزی.

800-0
1044/40/80
1041/40/80

821-0
1041/0/0
1041/14/14

محصوالت آرایشی و بهداشتی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم الکتریکی و
الکترونیکی ،مجموعه تلفن ،موتور سیکلت
کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی  ،ابزار دقیق.04

شرکت بازرسی
مهندسی اندیشه
*

به استناد مصوبه هیات

ارزیاب  : 1041/41/01با

ANDISHEH
ENGINEERING
INSPECTION CO

تهران  -میدان آرژانتین-بلوار بیهقی-بعد

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

از خیابان هشتم بخارست-پالک  -0واحد 8

کاالهای وارداتی:

تلفن481 -22108418 :

-کاالهای مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی،

دورنگار481 - 22108418 :

تمدید پروانه بازرسی شرکت
بازرسی

مهندسی

لوازم صوتی و تصویری ،رایانه.

828-0
1000/18/40
1044/18/40

-کاالهای صنعتی :تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،باالبر (آسانسوربرقی)

اندیشه

موافقت نگردیده است.

01

شرکت مهندسی و
بازرسی فنی کیفیت
گستر اسپاد
*به استناد مصوبه هیات

ESPAD GOSTAR
QUALITY
TECHNICAL
INSPECTION AND
ENGINEERING CO

تهران –نیرویهوایی -خیابان شورا –خیابان

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

سیمتری نیروی هوایی -پالک  -011طبقه

کاالهای وارداتی:

دوم-واحد شمالی-کدپستی1001010112 :

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی

1044/40/80

تلفن481- 00104028 :

-مواد معدنی :کانی های غیرفلزی ،مواد خام

1041/40/80

820-0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

ارزیاب  : 1041/40/18با

دورنگار 481-00001000 :

تمدید پروانه بازرسی شرکت

کاالهای مصرفی :اسباب بازی ،لوازم تحریر و اداری ،ابزار و کاالهایمورد مصرف در تعمیر و نگهداری

مهندسی و بازرسی فنی کیفیت

-کاالهای صنعتی :تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمی ،تجهیزات کارخانهای و

گستر اسپاد موافقت نگردیده

ذوب فلز ،تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق ،تجهیزات چرخشی ،تجهیزات

است.

فرآیندی ،صنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی (خط تولید).
08

شرکت پایش صنعت
آروین پارس
*به استناد مصوبه هیات
ارزیاب  : 1041/40/40با

PAYESH SANAT
ARVIN PARS CO

تمدید پروانه بازرسی شرکت
پایش صنعت آروین پارس

قم-میدان سعیدی-ابتدای خ هفتم تیر-بین

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

کوچه 0و-2پ -100طبقه دوم -واحد 0

کاالهای وارداتی:
-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

تلفن 482-00042000 :

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

دورنگار 482-00082020 :

 -مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

مشهد – حد فاصل بلوار کالهدوز و خیابان

00

سامان طوس

1044/42/88
1041/42/88

-کاالهای مصرفی  :شیمیایی ،محصوالت پلیمری ،مصنوعات فلزات گرانبها.

موافقت نگردیده است.

شرکت بازرسی پارس

820-0

PARS SAMAN TOOS
INSPECTION Co

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

راهنمایی – خیابان سلمان فارسی  – 0پالک

کاالهای وارداتی:

 – 04طبقه اول

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

تلفن  02021041 :و 421-02028104

 -مواد معدنی

دورنگار 421-02042010 :

-کاالهای مصرفی :به استثناء نساجی .خودرو.موتور سیکلت

820-2
1041/40/40
1048/40/40

کاالهای صنعتی  :به استثناء تجهیزات شهر بازی  ،بادی و ماشین آالتکشاورزی.
00

شرکت بازرسی فنی
نیرو گستر لیان

02

شرکت ساسان صنعت
پیشگام آتیه

بوشهر -شهرک صنعتی شماره یک

LIAN GOSTAR NIROO
TECHNICAL
INSPECTION Co

کاالهای وارداتی:
تلفن 400- 00022424 :

 -کاالهای مصرفی :اسباب بازی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی

دورنگار400-00022404 :

-کاالهای صنعتی  :تجهیزات مکانیکی

آذربایجان شرقی-مراغه-محله  12خرداد-

SASAN SANAT
PISHGAM ATIEH
COMPANY

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

خیابان شهید آیت اله مدنی -کوچه نیساری
فام –پالک -4مجتمع تجاری خدماتی نفیس-
طبقه  -0واحد  .0کدپستی:
2210200200

804-2
1041/40/42
1048/40/42

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از
کاالهای وارداتی:

801-0

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1044/14/14

 -مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

1041/14/14

-کاالهای مصرفی :قطعات خودرو ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

تلفن 401 – 00881140 :

مکانیکی

دورنگار 401– 00881840 :

کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی  ،باالبر (آسانسوربرقی)

00

شرکت پویا پرتو تبریز

POOYA PARTOV
TABRIZ COMPANY

تبریز-خیابان پاستور قدیم-حد فاصل

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

شریعتی و الله زار-روبروی کوی شهید

کاالهای وارداتی:

توانا-پالک 180

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تلفن401-00021041-0:

 -مواد معدنی :مصالح ساختمانی غیرفلزی

دورنگار401-00021040:

کاالهای مصرفی :ابزار و کاالهای مورد مصرف در تعمیر و نگهداری،لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و
تصویری ،لوازم تحریر و اداری ،رایانه و مجموعه تلفن،لوازم پزشکی،

800-0
1044/18/40
1041/18/40

مصنوعات فلزات گرانبها .لوازم مکانیکی و لوازم آرایشی.
کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت سنگین راهسازی و معدنی،کشاورزی ،تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع جرثقیل و لیفتراک ،پله برقی.
00

شرکت مهندسی
مشاور صنعت انرژی
کرخه

SANANT ENERGY
KARKHEH
)CO(SEKCO

اهواز – میدان راه آهن -پالک  -0طبقه 2

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی در زمینه های:
-مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

800-0

تلفن401-0000100:

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/18/88

دورنگار 401-0000108 :

-مواد معدنی

1041/18/88

کاالهای مصرفی :اسباب بازی ،ابزار و کاالهای مورد مصرف در تعمیر ونگهداری ،لوازم الکتریکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری،
لوازم تحریر و اداری ،اثاثیه خانگی ،لوازم شیشه ای و سرامیکی ،شیمیایی،
لوازم مکانیکی ،محصوالت شوینده.
کاال های صنعتی  :تجهیزات کارخانه ای و ذوب فلز ،تجهیزات ساختمانی،تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی ،تجهیزات فرآیندی و صنایع فلزی.
بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی در زمینه های:
-مواد غذایی ،محصوالت کشاوری و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

/800-0د

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/18/88

-مواد معدنی

1041/18/88

-کاالهای مصرفی :اسباب بازی ،ابزار و کاالهای مورد مصرف در تعمیر و

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت سینا آزمای

SINA AZMAYE
BANDAR COMPANY

شرکت ایمن پایش

PARDISAN PAYESH
EIMAN CO

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

نگهداری ،لوازم الکتریکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری،
لوازم تحریر و اداری ،اثاثیه خانگی ،لوازم شیشه ای و سرامیکی ،شیمیایی،
لوازم مکانیکی ،محصوالت شوینده.
کاال های صنعتی  :تجهیزات کارخانه ای و ذوب فلز ،تجهیزات ساختمانی،تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی ،تجهیزات فرآیندی و صنایع فلزی.
02

بندر

800-0

بندرعباس -دهستان ایسین-روستا شهرک

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

صنعتی شماره  - 1خیابان مدرسه

کاالهای وارداتی:

1044/11/82

تلفن و دورنگار400-08204804 -1 :

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1041/11/82

نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی مواد معدنی کاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت و قطعات موتور سیکلت.نساجی و چرم.
کاالهای صنعتی :تجهیزات کارخانه ای و ذوب فلز ،تجهیزات الکترونیکی،تجهیزات مکانیکی،ابزار دقیق ،صنایع فلزی ،ماشین آالت صنعتی ،تجهیزات

نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات چرخشی و فرآیندی.
00

پردیسان
*

به استناد مصوبه هیات

مشهد– بلوار ارشاد -خیابان پیام –پیام -2

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

پالک -20طبقه چهارم

کاالهای وارداتی:

1044/40/80

تلفن و دورنگار421-00001810 :

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی وروغن های گیاهی

1041/40/80

ارزیاب  : 1041/40/40با
تمدید پروانه بازرسی شرکت
ایمن پایش پردیسان موافقت
نگردیده است.

24

شرکت ایرا تک کیش
* به استناد مصوبه سیصد و
نود و چهارمین جلسه هیات
ارزیاب مورخ : 1041/42/82
با تمدید پروانه بازرسی
شرکت ایراتک کیش موافقت
نگردیده است.

802-0

مواد معدنی :کانی های غیرفلزی .مصالح ساختمانی غیرفلزیکاالهای مصرفی :لوازم برقی خانگی ،لوازم الکتریکی و الکترونیکی،لوازم مکانیکی .شیمیایی.

IRATEC KISH CO

تهران-میدان فاطمی -بزرگراه شهید

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

گمنام -نرسیده به میدان گلها -خیابان-8/1

کاالهای وارداتی:

1044/42/80

پالک- 21واحد- 0طبقه 0

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1041/42/80

تلفکس481 – 22002002 -0 :

کاالهای صنعتی  :تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات مکانیکی و ابزاردقیق  ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ،ماشین آالت صنعتی .صنایع فلزی.
انواع جرثقیل.

801-0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت دیدبان

Didban Sanjesh
Amirkabir CO

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

21

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

سنجش امیرکبیر
* به استناد مصوبه هیات
ارزیاب  : 1041/40/40با
تمدید پروانه بازرسی شرکت
دیدبان سنجش امیر کبیر
موافقت نگردیده است.

تهران – صادقیه  -اتوبان شهید ستاری –

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

پیامبر غربی – نبش کوچه پنجم شرقی –

کاالهای وارداتی:

ساختمان گلها – طبقه سوم واحد - 0

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1044/48/80

کدپستی1001020022

 -مواد معدنی

1041/48/80

تلفن و دورنکار:

-کاالهای مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،نساجی و چرم ،سلولزی،

481-00401010

لوازم برقی خانگی ،لوازم صوتی و تصویری ،رایانه ،مجموعه تلفن ،لوازم

481-00408000

مکانیکی ،لوازم آرایشی ،لوازم تحریر

800-8

کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات ساختمانی ،انواع
باالبر(آسانسوربرقی).ابزار دقیق .انواع جرثقیل و لیفتراک ،مخازن تحت
فشار(مطابق با گواهینامه  ،)10484تجهیزات شهربازی.
28

شرکت پایش پیشرو

Payesh Pishro Sanat
Eimen CO

شرکت بازرسان فنی

Technical Inspection
Nazeran Sanat Tat
Co.

صنعت ایمن

تهران -محله فاطمی-خیابان سیندخت-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

802-0

خیابان دکتر سید حسین فاطمی-پالک

کاالهای وارداتی :

1041/40/10

-010واحد تحقیق -طبقه دوم -کدپستی:

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی

1048/40/10

1011210000

-کاالهای مصرفی :لوازم الکتریکی و الکترونیکی ،لوازم برقی خانگی ،لوازم

تلفن481-22448020 :

تحریر

دورنگار481-22448200 :

کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی.ابزاردقیق .انواع جرثقیل ،مخازن تحت فشار (مطابق با گواهینامه )10484

20

ناظران صنعت تات
*به استناد مصوبه هیات
ارزیاب  : 1041/40/18با
تمدید پروانه بازرسی شرکت
بازرسان فنی ناظران صنعت

تهران-بلوار دهکده المپیک-بلوار زیبا

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

دشت-خیابان گلبانگ-خیابان گلشاد اول-

کاالهای وارداتی :

برج یاس B

-کاالهای مصرفی :محصوالت پلیمری ،مصنوعات فلزات گرانبها

1044 /40/40

800-8

تلفن481-00024202 -0 :

-کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،تجهیزات نفت ،گاز وپتروشیمی،

1041/40/40

دورنگار481-00024040 :

ابزار دقیق .مخازن تحت فشار ،صنایع فلزی.

تات موافقت نگردیده است.

20

شرکت بازرسی
آلتون هونامیک ویرا

ALTON HONAMIK
VIRA
INSPECTION CO

800-0

تهران -خیابان شهید بهشتی  -خیابان قائم

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

مقام فراهانی-کوچه آزادگان -ساختمان

کاالهای وارداتی :

1041/40/40

عباس آباد-پالک - 82واحد 2

 -مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1048/40/40

تلفن481 - 22142018 :

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :پتروشیمی

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت مهندسی

AZMOON
PARTOYE GHARB
ENGINEERING Co

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

دورنگار481- 22222000 :

 مواد معدنیکاالهای مصرفی  :به استثناء تلفن ،خودرو ،موتورسیکلت ،محصوالت پلیمری،اثاثیه خانگی.
کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و صنایع فلزی ،تجهیزات الکتریکی،ابزار دقیق.

22

آزمون پرتوی غرب

824-8

اصفهان-میدان الله-خیابان پروین-خیابان

بازرسی و نمونه برداری از کاالی داخلی وصادراتی نمونه برداری از کاالهای

شیخ طوسی-کوچه شهید ذاکری-پالک 0

وارداتی :

1044/40/80

تلفکس401-02040424-04 :

-نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

1041/40/80

-کاالهای مصرفی :شیمیایی ،محصوالت پلیمری ،لوازم مکانیکی.

*به استناد سیصد و نود و

-کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،صنایع فلزی.

هفتمین جلسه هیأت ارزیاب
مورخ  1041/14/40با تمدید
پروانه بازرسی شرکت موافقت
نگردید.

20

شرکت آرپان
پژوهش آروین

ARPAN
PAZHOHESH
ARVIN CO

تهران  -شهریار – شهر اندیشه – فاز -8

بازرسی و نمونه برداری از کاالی داخلی وصادراتی نمونه برداری از کاالهای

خیابان آبساران -پالک 1

وارداتی :

1044/14/12

تلفن 481-02202002 :

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1041/14/12

دورنگار481-02202000 :

-کاالهای مصرفی  :لوازم برقی خانگی ،لوازم مکانیکی،

821-8

مصنوعات فلزات گرانبها .لوازم شیشه ای و سرامیکی ،لوازم آرایشی،
لوازم صوتی و تصویری،لوازم تحریر و اداری ،لوازم الکتریکی
و الکترونیکی،قطعات خودرو ،قطعات موتور سیکلت.
کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی ،ابزار دقیق ،صنایع فلزی،تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.
20

شرکت بازرسی
پرشین نگین اطلس

PERSION NEGIN
ATLAS
INSPECTION
COMPANY

اراک-خیابان شهید بهشتی-مجتمع غدیر -

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

طبقه اول

کاالهای وارداتی در زمینه :

تلفن420-08001000 :

-کاالهای مصرفی :لوازم مکانیکی ،لوازم اداری ،قطعات خودرو.

1041/42/10

دورنگار420-0802020 :

قطعات موتور سیکلت ،لوازم آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی.

1048/42/10

کاالهای صنعتی :ماشین آالت صنعتی (خط تولید)  ،تجهیزات مکانیکی ،الکتریکی و الکترونیکی ،ابزار دقیق،تجهیزات کارخانه ای و ذوب فلز،
تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی ،تجهیزات چرخشی ،صنایع فلزی.

828-8

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی

شرکت کیفیت کوشان

PARS KOSHAN
QUALITYCOMPANY

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

زمینه بازرسی

22

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

پارس

تهران-مارلیک –میدان گلها-مجتمع کاخ-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

طبقه دوم

کاالهای وارداتی در زمینه :

1041/42/18

تلفن و دورنگار 48102104104 :

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی :به استثناء غالت

1048/42/18

820-8

 کاالهای مصرفی :شیمیایی ،لوازم پزشکی ،محصوالت شوینده کاالهای صنعتی :تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی20

شرکت رهاورد صنعت

RAHAVARD SANAT
ATRAK CO

اترک

قزوین  -بلوار ایت اله خامنه ای-کوچه

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

گلستان یکم-ساختمان نیایش

کاالهای وارداتی :

تلفن :

* به استناد سیصد و نود و
ششمین جلسه هیأت ارزیاب

482-00001021

دورنگار482-00001028 :

مورخ  1041/40/88با تمدید

مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی-کاالهای مصرفی :لوازم مکانیکی.

820-1
1044/40/80
1041/40/80

 -کاالهای صنعتی :تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق.

پروانه بازرسی شرکت رهاورد
صنعت اترک موافقت نگردید.

04

شرکت مهندسی و
بازرسی فنی اسپوتا
کاوش صنعت

SANAT KAVOSH
ESPOOTA
& TECHNICAL
INSPECTION
ENGINEERING
COMPANY

822-1

ارومیه -بلوار باهنر-ساختمان گونش -طبقه

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای صادراتی و داخلی و نمونه برداری از

چهارم تلفن و دورنگار400-00001040 :

کاالهای وارداتی:

1044/14/80

-مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغنهای گیاهی :به استثناء غالت

1041/14/80

 مواد معدنیکاالهای صنعتی :به استثناء تجهیزات شهربازی و بادی ،انواع باالبر(آسانسوربرقی) ،پله برقی ،انواع جرثقیل و لیفتراک ،ماشین آالت سنگین راهسازی،
معدنی و کشاورزی.

01

شرکت آذران جوش

Azaran Joosh
Gostar Amol Co.

شرکت بازرسی فنی

International
Rahasa Engineering
Technical Inspection
Co.

گستر آمل

آمل-خیابان شیخ فضل اهلل نوری-روبروی

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

فجر  -0ساختمان دارا -طبقه اول -پالک

کاالهای وارداتی :

1041/40/18

820-1

 - 128تلفن و دورنگار411- 00802002 :

 -مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

1048/40/18

کاالهای مصرفی :شیمیایی.لوازم الکتریکی و الکترونیکیکاالهای صنعتی:مخازن تحت فشار08

مهندسی ره آسا بین
الملل

022200

تهران -کاووسیه -بلوار نلسون ماندال-

بازرسی و نمونه برداری از کاالهای داخلی و صادراتی و نمونه برداری از

خیابان قبادیان غربی -پالک  -0طبقه سوم-

کاالهای وارداتی :

1041/40/40

واحد 11

 -نفت ،مواد نفتی و پتروشیمی  :نفت ،مواد نفتی

1048/40/40

تلفن48122220400 :

-کاالهای مصرفی  :لوازم مکانیکی

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
ریف

نام شرکت

نام اختصاصی بین المللی

نشانی دفتر شرکت  -تلفن و دورنگار

زمینه بازرسی

شماره و تاریخ صدور و انقضاء
پروانه بازرسی

دورنگار48122220402 :

شرکت های بازرسی " خارجی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
Name of Inspection Co.
نام شرکت بازرسی

No

BUREAU VERITAS

Address of Central Office
Tel & Fax
نشانی دفتر مرکزی – تلفن و

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشانی نمایندگی یا شعبه – تلفن و

دورنگار

دورنگار

10 bis , Place des Reflets ,
La Defense 8, 08 044
Courbevoie
FRANCE

No & Date of
inspection License
شماره و تاریخ پروانه

Field
زمینه بازرسی

بازرسی

BUREAU VERITAS IRAN
8FLOOR-NO,2,GOLDAN
ST,AFRICA BLV- TEHRAN –
IRAN –PO BAX:1000220000

Tel : (00) (1) 080 12 801

Tel : (+02-81)8 8420088(0LINE)

Fax: (00) (1) 080 12 000

Fax: (+02-81)8 842 0028

EXPORT
-FOOD STUFF& AGRICULTURAL & HERBAL
OILS PRODUCTS
- PETROLEUM &PETROCHEMICAL
PRODUCTS

118- 84

-MINERALS

8481/40/01

-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING VEHICLES

8488/40/01
118 -84

& MOTORBIKE
-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY

1044/41/11

شعبه بیرووریتاس ایران

DUTIES, ROAD BUILDING, MINING AGRICULTURAL

–  خیابان آفریقا – کوچه گلدان- تهران

1041/41/11

MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE

 صندوق پستی-8  طبقه2 پالک

1

1000220000

VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND &INFLATABLE
EQUIPMENT, ESCALATOR.

-88420088 : تلفن

محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی، مواد غذایی-

88420028 : دورنگار

نفت و مواد نفتی و پتروشیمی-

 با: 1044/18/10 *به استناد مصوبه هیات ارزیاب
تمدید پروانه بازرسی شعبه بیرووریتاس ایران
.موافقت نگردیده است

مواد معدنی به استثناء خودرو و موتور سیکلت: کاالهای مصرفی راهسازی و،  به استثناء ماشین آالت سنگین:کاالهای صنعتی)باالبرها (آسانسور برقی،  مخازن تحت فشار، کشاورزی، معدنی
. پله برقی، لیفتراک و تجهیزات شهربازی و بادی، انواع جرثقیل،

COTECNA
INSPECTION S.A.

8

01-Avenue Peschier- 1840
Geneva -SWITZERLAND
Tel : 4401 88 200 0044
Fax : 4401 88 200 0040

COTECNA INSPECTION (IRAN)
No.84- 73 th Ave –sarafha st.-saadat
abaad
Tehran-Iran

EXPORT
- FOODSTUFF & AGRICULTURAL & HERBAL
OILS PRODUCTS
-PETROLEUM&PETROCHEMICAL
PRODUCTS: PETROCHEMICAL
- MINERALS
- CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING VEHICLE

8480/41/41

& MOTORBIKE.

1041/14/11

-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY
Tel, Fax: 22020014

DUTIES, ROAD BUILDING, MINING, AGRICULTURAL
MACHINERY, LIFTS, TYPE OF CRANES, PRESSURE

110 -10
8488/41/41
110 -10
1044/14/11

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
No & Date of
inspection License
شماره و تاریخ پروانه

Field
زمینه بازرسی

بازرسی
&

VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND
INFLATABLE EQUIPMENT, ESCALATOR.

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشانی نمایندگی یا شعبه – تلفن و

Address of Central Office
Tel & Fax
نشانی دفتر مرکزی – تلفن و

دورنگار

دورنگار

Name of Inspection Co.
نام شرکت بازرسی

No

شرکت کوتکنا اینسپکسیون اس ا ایران

-مواد غذایی و محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی

تهران -محله کاووسیه -بلوار نلسون

-نفت و مواد نفتی و پتروشیمی :پتروشیمی

ماندال-کوچه آناهیتا-پالک -8برج امین-

-مواد معدنی

طبقه چهارم-واحد جنوبی

-کاالهای مصرفی :به استثناء خودرو و موتور سیکلت.

کد پستی1010002000 :

-کاالهای صنعتی :به استثناء ماشین آالت

تلفکس 22020014 :

سنگین،راهسازی،معدنی و کشاورزی ،انواع جرثقیل و لیفتراک،
باالبر ،مخازن تحت فشار،تجهیزات شهر بازی و بادی ،پله برقی.

112-12
8488/42/41
8480/42/41
112 -12
1041/48/11
1048/48/11

EXPORT:
FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS
&HERBAL OILS
 . PETROLEUM &PETROCHEMICALPRODUCTS
-MINERALS
-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING
MOTORCYCLE
- INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING
ESCALATOR
مواد غذایی ،محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهینفت و مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنیکاالهای مصرفی  :به استثناء موتور سیکلت-کاالهای صنعتی :به استثناء پله برقی

S.G .S (IRAN) Ltd.
 No. 00-12 th Alley – BokharestArjantin SquareTEHRAN – IRAN - Tel: (+0281)2220804
Fax : (+02-81)22000402
شرکت اس جی اس ( ایران ) لیمیتد
تهران  -میدان آرژانتین  -اول بخارست-
نبش کوچه - 12پالک00
تلفن 22208044:دورنگار22000402:

1 PLACE DES ALPES,
1111
Geneva 1 ,
SWITZERLAND
S.G.S S.A
00 111Tel:(01-88)000
Fax:(01-88)000 02 20

0

شرکت های بازرسی " ایرانی" تایید صالحیت شده در امر بازرسی کاالهای صادراتی و داخلی
Name of Inspection Co.
نام شرکت بازرسی

No

0

CONTROL UNION
HOLDING (C.U.H) B.V.

Address of Central Office
Tel & Fax
نشانی دفتر مرکزی – تلفن و

Name & Address of Agency or
Branch office – Tel & Fax
نام و نشانی نمایندگی یا شعبه – تلفن و

دورنگار

دورنگار

BOOMPJES804،0411 XZ –
Rotterdam
THE NETHERLANDS
Tel : +0114 -8280004

CONTROL UNION
Unit 0 – 8nd Floor – No –04 GhodsSt. – North Sohrevardi St. TERHAN
– IRAN
Tel : (+02-81)2 2000 200 , Fax :

Fax: +01140180000

(+02-81)2 2002 844
شرکت کنترل یونیون
 کوچه-  خیابان سهروردی شمالی- تهران
0 واحد-طبقه دوم-04پالک-حمید قدس
22000200 : تلفن
2 2002844 : دورنگار

No & Date of
inspection License
شماره و تاریخ پروانه

Field
زمینه بازرسی

بازرسی
EXPORT:
-FOOD STUFF,AGRICULTURAL
PRODUCTS&HERBAL OIL
-PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS:
PETROCHEMICAL
-MINERALS
CONSUMER PRODUCTS: DETERGENT

PRODUCTS, CHEMICAL MECHANICAL
APPLIANCES.
-INDUSTRIAL PRODUCTS: MECHANICAL
EQUIPMENT.PRECISION TOOLS
محصوالت کشاورزی و روغن های گیاهی،مواد غذایی پتروشیمی:نفت و مواد نفتی و پتروشیمیمواد معدنی لوازم،محصوالت شیمیایی،محصوالت شوینده: کاالهای مصرفی.مکانیکی
. ابزار دقیق.  تجهیزات مکانیکی:کاالهای صنعتی-

102-10
8488/40/40
8480/40/40
102-10
1041/40/18
1048/40/18

