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  ) :96 آخرین به روز رسانی مهرماه( 1396 مشتریان سال 
  

  ردیف  نام شرکت / سازمان  زمینه فعالیت  استاندارد / مشاوره  وضعیت

  1  اصفهان کاشی مرجانشرکت   تولید کاشی CE  اجرا شده

 ,IMS,ISO10002  در حال اجرا
ISO10004,ISO10006 

 آزاد منطقه آرش سازان انبوه  پیمانکار
  2  یانزل

 IMS,CE  در حال اجرا
 نهیزم با یتیکامپوز محصوالت

  يمریپل
 ابرسازه یمهندس یفن شرکت

  3  انایآر

  4  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار IMS,HSE  اجرا شده

  5  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار IMS,HSE  اجرا شده

  6  نانو پایه رویان مهرشرکت   مستربچ نانو CEو IMS  اجراشده 

 ISO 17025  اجرا شده

  

  7  شرکت زاگرس پلیکاي همدان  ولید لوله هاي پلی اتیلنت

شرکت تولیدي صنعتی خوشه   شیرآالت صنعتی ISO 9001  در حال اجرا
  8  زن

  9  شرکت لوله سازان ستاره سمنان  وي سی و پلی اتیلنلوله پی  IMS  اجرا شده

 و اقتصاد یصنعت يدیتول شرکت  تولیدي،صنعتی،بازرگانی ISO 9001  اجرا شده
  10  تالش صرفه،

واستاندارد IMS,ISO22000  اجرا شده
  11  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی  حالل

  12  ابزاردرمانشرکت   تجهیزات پزشکی ISO 13485  در حال اجرا

  13  شرکت تالر پایه مازند  تولید انواع پایه هاي بتنی ISO 9001  اجرا شده

 )خانه مدیرانایزوسیستم (مشاوره مدیریت رزومه مرکز تخصصی 

  34037/123از وزارت صنعت،معدن و تجارت به شماره  مدیریت خدمات مشاوره پروانهدارنده 

 صنعتی ایران و مشاور مورد تایید سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي

  و نشان حالل CE، نشان صادراتی  ISOمشتریان مرکز در حوزه مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی 
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 ISO 9001  اجرا شده
ع انواو  تولید کامپاند و گرانول پلیمري
  14  مدیران پلیمر  مستر بچ هاي پلیمري

  15  شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل CE  اجرا شده

 ISO 9001,CE  اجرا شده
تخصصی آسانسور و قطعات  تولید

  16  صنایع ذوب قارتال  آسانسور

  17  شرکت صنایع سرخ انام  تولید قطعات خودرو ISO 9001  اجرا شده

  18  شرکت تیوآب  تولید دستگاه تصفیه آب ISO 13485  اجرا شده

  19  شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب هاي فلزي CEوIMS  اجرا شده

  20  شرکت رهاورد لوله گیالن PVCتولید لوله  ISO 9001  اجرا شده

 IMS  اجرا شده
تولید انواع قوطی هاي فلزي مواد 

  غذایی
شرکت بسته بندي احمد قادرآباد 

  21  فارس

  22  حامی نیکان پاسارگاد  حقوقی و گردشگري ISO 9001  اجرا شده

 IMS  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

  23  هاي انتقالتجهیزات و سازه   نفت

 ISO 9001  اجرا شده
امور مرتبط با سیستم هاي انتقال و 

  فوق توزیع
شرکت تعمیرات انتقال نیروي 

  24  شمال(تانش)

  25  شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز IMS  اجرا شده

  26  شرکت آب و عرش  عمرانی IMS  اجرا شده

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري IMS,ISO 10004  اجرا شده
  27  یزد دیواري پالسکا

شرکت ظروف آتوساي کویر مهر   تولید ظروف آشپزخانه نسوز IMS,CE  اجرا شده
  28  ایساتیس یزد

شرکت بین المللی مهندسی و   مدیریت پروژه ISO 10006  اجرا شده
  29  ساخت برسا صنعت یزد

  30  کومششرکت مهاب کویر   تاسیسات آب و فاضالب IMS  اجرا شده

  31  شرکت بتن دامغان  یعمران  IMS  اجرا شده

  32  شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل  IMS  اجرا شده
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  33  شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی  IMS  اجرا شده

  34  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی  IMS  اجرا شده

شرکت عمران گستر جهاد نصر   شرکت عمرانی  IMS  اجرا شده
  35  سمنان

  36  شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر IMS,ISO 10004  اجرا شده

  37  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري IMS  اجرا شده

شرکت ساختمانی آبراهان سیمره   پیمانکاري IMS  اجرا شده
  38  گیالن

  39  شرکت پارس انرژي شاهوار  خدمات پیمانکاري HSE-MS  اجرا شده

  40  شرکت سیم و کابل رسانا برق  سیم و کابل ISO 9001  اجرا شده

 41  شرکت آریا بناي کومش  عمرانی  ISO 9001 اجرا شده

  42  توسعه اعیان گسترشرکت   عمرانی ISO 9001  ،  HSE اجرا شده

  43  رهپویان توسعه پارسشرکت  عمرانی HSE اجرا شده

  44  عقیق سازه گسترشرکت   عمرانی HSE اجرا شده

مهندسین مشاور شرکت   خدمات پیمانکاري و عمرانی OHSAS 18001 اجرا شده
  45  جوان البرز گرانروشن

  46  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  IMS اجرا شده

شرکت تولید روغن موتور   روغن موتور ISO 9001 اجرا شده
  47  محمدي

  48  سمنان برق يروین عیتوز شرکت توزیع برق BPR پروژه اجرا شده
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 ) : همکارانو  ایزوسیستم(مشترك مرکز مشاوره و ماقبل 95سال مشتریان سنوات 

 ردیف نام شرکت / سازمان  زمینه فعالیت ردیف نام شرکت / سازمان زمینه فعالیت

پژوهش در زمینه  2  استانداردي فارس  استانداري
 1 پژوهشگاه نیرو صنعت برق

  آموزش و پرورش 4  آموزش کانون فرهنگی  2آموزشگاه آزاد علمی شماره 
سازمان آموزش و 

پرورش شهرستانهاي 
  استان تهران

3 

مؤسسه فاطر قرارگاه خاتم  پیمانکار ساخت تونل
 5 آب و فاضالب لرستان آب و فاضالب 6 االنبیاء

خدمات حمل و نقل  8  آموزش و پرورش قرچک  آموزش و پرورش
 7 برهان دریاي کیش دریایی

تولید انواع پروفیل  10  آموزش و پرورش جواد آباد  آموزش و پرورش
 9  ایران آلومینیوم  آلومینیوم

طراحی ، تألیف و نشر  12  آموزش و پرورش مالرد  آموزش و پرورش
  کتب آموزشی

انتشارات بین المللی 
 11  گــاج

تألیف و نشر کتب  14  صنایع دنده ایران  انواع چرخدنده هاي صنعتی
 13  انتشارات حیان پزشکی 

نرم افزارهاي تخصصی آژانس 
 15  صنایع چوب خزر  MDF تولید  16  نیکتا پرداز پویش  هواپیمائی

 17  فرش آوین  تولید فرش 18 سیم و کابل هرمزگان تولید سیم و کابل

تولید رنگهاي صنعتی  20  امواج براق  کشتی سازي
 19  تهران رنگریز  و ساختمانی

تولید انواع لوازم  22  آردل  لوازم خانگیصنایع 
 21  توان گاز  خانگی

 23  شرکت شهاب  صنایع الکترونیک 24  شرکت آسا صنعت ساوه  تولید شیشه سکوریت

ستاره بین المللی  5هتل   خدمات هتلداري
تولیدکننده انواع  26  قم

 25  آریا پروفیل ارس UPVCپروفیل 

ساخت سوله هاي  28  مهندسی سازند  ژنراتورتولید مولد هاي برق و 
 27  توکل سوله  صنعتی

مهندسین مشاور  مهندسین مشاور 30  فــدك  تولید انواع یخچال و فریزر
 29  بینش و فن

دربهاي فلزي استیل پالست و 
طراحی و ساخت  32  نـــودر  الکتروگالوانیزه

 31  الکترو دیمرون  تجهیزات اتوماسیون
لوله و اتصاالت پلی انواع 

تولید انواع لوازم  34  لوله سبز چابهار  پروپیلن
 33  گلین گاز  خانگی

آژانس مسافرتی و  36 آسان کارتن تولید کارتن
 35  شرکت حامی  جهانگردي
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طرح هاي توجیحی و نصب و 
  راه اندازي کارخانجات

گروه مهندسی اقتصاد 
نماینده انحصاري  38  پارسیان

 37  بازرگانی پدیده  اپنژ -فوما محصوالت 

 39  کانون فرهنگی آموزش  آموزشگاه آزاد علمی 40  شرکت مهندسی پانید  تولید کننده تابلو برق

تجهیزات پزشکی و  42  جنرال بام ایران  تولید ایزوگام
 41  اقلیم دانش  محلول

تولید دستگاه شاتکریت پاشش 
  بتون

شرکت ایرانیان تندیس 
تولید مصنوعات چوبی  44  تونل

 43  کارچوب کیش  و دکوراسیون داخلی

 45  چاي تعاون  تولید چاي 46 کارآفرینان دماوند شوفاژ دیواري

تحقیقات آزمایشگاهی  48  پارسیان صنعت عدالت  ماشین آالت بلوك بتونی
 47 شرکت خاك آزما خاك

شرکت رایان صنعت   خودروقطعات  50  صنایع برودتی زارعی  تولید یخچال هاي صنعتی
 49  نسیم

تولید مخازن پلی  52  عقیق درخشان پارس تولید شیرآالت 
  پروپیلن

توان صنعت پالستیک 
 51  شیراز

 53 مهراب پارس تدبیر مشاور آب و فاضالب 54  گستر پژوه سبز  پیمانکار فضاي سبز

تولید انواع چرخدنده هاي 
 56  سنگین دنده  صنعتی

ساخت پیمانکار 
پستهاي برق فشار 

  قوي
 55 اتانیــر

تولید انواع کمپرسورهاي هواي 
پیمانکار ساختمان و  58  هواسازان صبا  فشرده

 57 آژند ریز تأسیسات

تولید انواع رنگ و  60  خزر زیتون گرگان  روغنکشی زیتون
 حالل

صنایع شیمیایی 
1,2,3 59 

تولید در و پنجره  62  مشرق بام صنعت  تولید ایزوگام
UPVC  61 زرین قاب شهر 

تولید انواع گازهاي  64  لوله و نورد سمنان  تولید لوله و پروفیل و نورد
 63  گازهاي طبی ایران  طبی

شرکت مرصوص   پیمانکار ساختمانی 66  آذر سایان  تولید انواع ماشین آالت چاپ
 65  الموت

مرکز جراحی فوق  کلینیک پزشکی
تولید سازه هاي  68 گانديتخصصی 

  صنعتی
شرکت رهیاب فلر 

 67  الوند

صنایع بسته بندي بیژن  بسته بندي مواد غذایی
محصوالت بتونی و  70 گنبد

 69 برلیان پرلیت کفپوش
تولید انواع رنگ و پوشش هاي 

 71 پارس پلیمر سبالن لوله هاي پلی اتیلن 72 پدرام رنگ عصر نوین صنعتی و ساختمانی 
نفت ، گاز و  EPCاجراي 

نفت ،  EPCاجراي  74  اطمینان فرنام پتروشیمی
 73  پیشگامان انرژي راشا گاز و پتروشیمی

مهندسی مشاور  76 صنایع برق خزر تابلو برق فشار صنعتی
 مدیریت و بهره وري

بهینه سیستم صنایع 
 75 ایالم

تولید و نصب پنلهاي 
 77 زیتون گلستان نمونه روغنکشی زیتون 78 رمیوم باندپ -آلوبوند  آلومینیومی و کامپوزیت ها
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نفت ، گاز و  EPCاجراي 
 79 مل تک تجهیزات تهویه مطبوع 80 ره آورد اندیشه صنعت آریا پتروشیمی

 81  شرکت پیوند معدن آرا  مشاور معدن 82 مهندسی مهاران راه آهن EPCپروژه هاي 

 84 جهان گرانول تولید انواع گرانول
و ساخت  طراحی

محصوالت طال و 
 جواهرآالت

 83 هنر زرگران البرز

تولید انواع رنگ هاي صنعتی و 
پیمانکار راهسازي و  86 شیمی طیف تبریز ساختمانی

 85 کیان کار  ابنیه

 87 جهان بام شرق آسیا تولید ایزوگام 88 فتح جنوب شرق پیمانکار بهره برداري معادن

 89 رستوران اپل رستوران 90 لوله نول تولید انواع لوله و اتصاالت
پیمانکار تأسیسات و راه و 

 91 مبل پارمیس تولید مبلمان 92 آبادگران و توسعه پاریز ساختمان
 ساخت و نصب سوله و 

 سازه هاي پیش ساخته
 93 دي استیل تولید لوازم خانگی 94 بیستون سازه اسکان

فرآوري و توزیع فرآورده ها و 
 96 مجتمع ماهی فروشان غذاهاي دریایی

مجتمع آموزشی 
تخصصی صنایع و 

 علوم دریایی
 95 فرا ساحل

باشگاه فرهنگی  98 نداي صحت تولید تجهیزات پزشکی
 ورزشی

مجموعه ورزشی 
 97 اکسیژن رویال

تولید انواع تجهیزات مبلمان 
 99 فلزکاري مددي تولید قطعات فلزي 100 فتح مبین تبریز اداري چوبی فلزي

مخازن پلی اتیلن و  تولید
 102 توان پلیمر آسیا مصنوعات پالستیکی

تولید مخازن پلی 
اتیلن و مصنوعات 

 پالستیکی
 101 آذین الوند آسیا

 104 شهسوار ماشین سمنگان پیمانکار بهره برداري معادن
پیمانکار صنعت برق و 

پستهاي برق فشار 
  قوي

 103 سوپر فاز

تولید تجهیزات  106 پژوهشفناوري سانا  تجهیزات اعالم حریق
 105 فرحان طب نوین پزشکی

طراحی، ساخت، نصب 
تولید انواع چسب و  108 اسکان ایران )  EPC( تجهیزات تامین و 

 107 آبنوس شیمی سپهر رزین

 110 نوژن گاز تولید لوازم خانگی
تولید انواع ساندویچ 

پنل و دیوارهاي پیش 
 ساخته

 109 فرا صنعت جدار

انواع تخت هاي تولید 
هتل آفتاب شرق  خدمات هتلداري 112 تدوین صنعت کیا بیمارستانی

 111 کیش
صنایع سلولزي و تولید انواع 

تولید انواع سنسور  114 ماهک کیش دستمال کاغذي
 113 اروند پرتو باك بنزین خودرو

تولید کننده انواع  116  مجتمع مس گل گهر  صنایع مس
 115  رادیاتورپیشرو   رادیاتور خودرو
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 117  سیمان درود  تولید سیمان 118  شرکت بلر  صنایع الکترونیک

 119 هلنا فست فود و رستوران 120 خانه پرداز امید کیش مبلمان اداري

 121 خانه پرداز کیش پیمانکار ساخت و ساز 122 کیان پیشتازان پاسارگاد خدمات بازرگانی

تولید مصالح  124 نگهدار ارتباطایمن  تولید تجهیزات مخابراتی
 123 یاسوران ساختمانی

تولید کیس و کیبورد و ادوات 
خدمات مدیریت و  126 تعاونی پیشرو رایانه فارس کامپیوتر

 125 فروغ افکار حسابداري

 127 پاش کار تجهیزات خط رنگ 128 طیف گستر گرگان تولید رنگ و رزین

کمپرسی سازي  تولید کمپرسی  130 رسیس سیستم آسیا تجهیزا ت تلکام
 129 بهسازان غرب

صنایع دکوراسیون  132 پاك صدر خدمات تأمین نیروي انسانی
 131 الوین تجارت ارس داخلی و اداري

تولید لوله و اتصاالت پلی 
 134 نیک پلیمر کردستان پروپیلن

در و پنجره 
آلومینیومی و شیشه 

  UPVCدو جداره و 
 133 روان درب آذر

 136 آرد گل آردتولید 
تولید صنعتی آجر 

نسوز ، کفپوش و انواع 
 نما

فرآورده هاي نسوز 
 135 آذرخش

تولید انواع فیلتر  138 ریسندگی و بافندگی زرین صنایع نساجی و ریسندگی
 137 تولیدي فیلتر فاروق اتومبیل

 139 مینو ماکارون گنبد تولید ماکارونی 140 گرگان تابلو تولید تابلو برق صنعتی
تولید ظروف بسته بندي مواد 

تولید تجهیزات کاهش  142 پترو پالستیک تبریز تک غذایی
 141 امید ماه مهر مصرف سوخت

 143 آق پروفیل گلستان  UPVCتولید پروفیل  144 لبنیات بهار تولید فرآورده هاي لبنی
دکوراسیون و مبلمان اداري و 

تعاونی ماهان پاك  تولید ماکارونی  146 لیرا پارس تولید تجهیزات آشپزخانه
 145 گلستان

 147 شرکت معادن سرمک بهره برداري معادن 148 میراب پروفیل هافمن UPVCتولید پروفیل 
 تولید انواع ظروف 

 بسته بندي و یکبار مصرف
 150 تولیدي ظروف محمودیان

پیمانکار راه و 
ساختمان در کشور 

 قطر
 -گروه مهندسی نور 

 149 قطر

 151 سیمان خوزستان  تولید سیمان 152  شرکت تهران دشت  تولید بتون

مرکز توزیع برق منطقه اي   توزیع برق
بیمارستان حضرت   بیمارستان 154  یزد

 153  رسول تهران

تولید زیورآالت طال و  156  شرکت فاما بتون  تولید بتون
 155  شرکت زرناب  نقره

مرکز توزیع برق   توزیع برق 158 رنگ کیشخود  انواع رنگ و پوشش سلولزي
 157  منطقه اي اردبیل
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تولید انواع کفپوش و 
پیمانکار تأمین نیروي  160 ایستا بامستون محصوالت بتونی

 159 کوشا سارا فن انسانی

 161 مرکز جراحی آرا مرکز درمانی 162 مرکز تصویر برداري آرا تصویر برداري پزشکی

 163 نوین کارتن سردشت تولید انواع کارتن 164 فارساستانداري  استانداري
پیمانکار ساخت و ساز و 

 حفاري
موسسه فاطر قرارگاه خاتم 

تولید انواع فیلترهاي  166 االنبیاء
 165 فیلتر فاروق صنعتی

پیمانکارساخت و ساز 
تولید انواع لیفتراك و  168 بالست ابنیه تاسیسات

 167 آذرسهند باالبر

مهندسین مشاور بینش و  مشاور معماري
ریسندگی و بافندگی  نساجی و پارچه بافی 170 فن

 169 زرین

تولیدي ظروف  172 ریسندگی و بافندگی نساجی
 171 شازپالست محمودیان

 173 مینو ماکارون گنبد تولید انواع ماکارون 174 پرچین طالیی گلستان خانه هاي پیش ساخته

 175 نوین کارتن سردشت تولید انواع کارتن 176 البرزهنر زرگران  طراحی و تولید جواهرات

 177 میراب پروفیل هافمن تولید پروفیل 178 شرکت معادن سرمک معدن

تولید تجهیزات نفت،  180 بالست ابنیه مهندسین مشاور ابنیه
 179 پایساز   گاز و پتروشیمی

مرکز تصویربرداري پزشکی  مرکز تصویر برداري پزشکی
جراحی و مرکز  182 آرا

 درمانگاه
مرکز جراحی و 

 181 درمانگاه آرا
تولید روغن و فراورده هاي 

خدمات انفورماتیک و  184 خزر زیتون گرگان زیتون
 اتوماسیون اداري

شرکت خدماتی نیرو 
 183 غرب

فروش و خدمات پس از فروش 
 ایران خودرو

ایران  1024نمایندگی 
تولید انواع رنگ و  186 خودرو

 رزین
رزین کیمیا رنگ و 

 185 باهر

 187 نماسازان هوپمن تولید نماي کامپوزیت 188 شاهین گستر پارسیان تولید انواع محصوالت بتی

عایق رطوبتی اصفهان؛  عایق رطوبتی 190 گهر آبادان تولید انواع مشتقات نفتی
 189 الیه بافان 

صادرات و واردات  192 مهناب گاز تولید انواع محصوالت گازي
 191 شرکت رضا شکنسنگ 

پیمانکار ساختمان و  193 دیاموند تولید قطعات خودرو
 192 ناسیس تاسیسات

تولید انواع مکمل هاي 
دانش و پژوهش  LEDپروژکتور  195 فرینام سوختی

 194 مینوسا

تولید انواع لوله و  197 اطلس کمپرسور کارا تولید کمپرسور هواي فشرده
 196 آبشار هنر ماکو اتصاالت پلیکا

تولید کفپوش و  199 عالی ساز پیمانکار نفت، گاز و پتروشیمی
  موزائیک صنعتی

کفپوش و موزائیک 
 198 توحید

خدمات تأمین نیروي  201 سیلکو تولید انواع شیرآالت
 200 خدمات برتر گرگان انسانی و کترینگ
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 202 آرد علی آباد تولید آرد 203 کیمیا سفال تولید آجر ماشینی
و آموزش ممیزي  مشاوره

 204 لوازم خانگی لمبستر تولید لوازم خانگی 205 آریان بهسا انرژي
 تولید لوله و اتصاالت 

 پلی اتیلن
ساخت تابلو برق فشار  207 پلی اتیلن بوکان

 206 تجهیز صنایع گلستان ضعیف و متوسط

 208 آذران اروم فوالد تولید میلگرد فوالدي - -- --


