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 ( : 1400  آذرپروژه های انجام شده )آخرین به روز رسانی 
 

 ردیف  سازمان / نام شرکت  زمینه فعالیت  استاندارد / مشاوره  وضعیت

 IMS شده   اجرا

تاسیسات، آب و  پیمانکار ابنیه، راه،  

فاضالب، نفت، گاز و پتروشیمی،  

 معماری و شهرسازی 

شرکت مهندسین مشاور آداک  

 اکسین 
1 

 شده   اجرا

IMS-ISO10002-
ISO10004-
ISO21500-
ISO10006-
ISO27001-
ISO10668 

 خدمات تجارت الکترونیک 
شرکت بهین داده برخط  

 خاوران 
2 

-IMS-ISO10004 شده   اجرا
ISO29001 

تولید سینی کابل و متعلقات لوله  

 های فوالدی برق 
 3 شرکت کبیر سینی کابل

 IMS-HSE شده   اجرا
پیمانکار ابنیه، آب، برق، تاسیسات و  

 تجهیزات 
 4 شرکت پردیس سایبان شرق 

-ISO9001-ISO10002 شده   اجرا
ISO10004 

تعمیر، سرویس ونگهداری انواع  

 موتورسیکلتهای سبک وسنگین 

تعمیرگاه موتور سیکلت  

 دادخواه 
5 

 6 واحد صنعتی هنر سنگ تیارا تولید مصنوعات سنگی تزیینی IMS-ISO10004 شده   اجرا

-ISO9001-ISO22000 شده   اجرا
ISO10002-HALAL 

 7 شرکت آریا شید شاندیز  رستوران 

 IMS-HSE-MS شده   اجرا
وانبارداری و  تخلیه وبارگیری  

 لجستیک
 8 شرکت اندیشه خالق بندر 

 IMS-HSE-MS شده   اجرا

  – پیمانکار ابنیه، راهسازی، تاسیسات  

واردات و صادرات ماشین آالت  

 صنعتی 

شرکت مهندسی ساختمان فراز  

 بند سپاهان 
9 

 10 شرکت آجر عقاب  تولید آجر  IMS شده   اجرا

 مشاوره مدیریت ایزوسیستم )خانه مدیران( رزومه مرکز تخصصی  

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

 و مشاور مورد تایید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
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 IMS-HSE-MS شده   اجرا
فاضالب، برق، گاز،  پیمانکار آب و  

 نفت، تاسیسات و تجهیزات 
 11 شرکت جهان روشن جی 

 IMS-HSE-ISO21500 شده   اجرا
پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات،  

 نفت، گاز و پتروشیمی 

شرکت مهندسی ساخت ونصب  

 صلب صنعتی 
12 

 واردات و صادرات مواد غذایی  IMS-ISO10004 شده   اجرا
شرکت فاتح تجارت کاسپین  

 البرز 
13 

 14 شرکت دنا چلیک  صنایع بشکه سازی  ISO9001   اجرادر حال  

 15 قالی شاهکار صفویه  تولید فرش ماشینی  ISO9001 شده   اجرا

 16 شرکت کاسیت شیمی پایار  تولیدمحصوالت شوینده  IMS شده   اجرا

 17 شرکت دانیژه شکالت گستر  تولید شیرینی و شکالت  IMS شده   اجرا

 تولید شمش روی  IMS شده   اجرا
شرکت ترکیب پردازان روی  

 زنجان 
18 

 19 شرکت صنعت کار قدس  تولید پلمپ های فلزی  IMS-ISO29001 شده   اجرا

-IMS-ISO10004 شده   اجرا
ISO10002 

 20 شرکت نوآوران ایساتیس سومه  واردات مواد اولیه صنایع غذایی 

-IMS-ISO10004 شده   اجرا
ISO10002 

روانکارها و روغن  واردات و صادرات  

 موتور 
 21 واحد بازرگانی واصف 

 22 شرکت پرتو صنعت بدیع  تولید تجهیزات فلزی مبلمان شهری  ISO9001 شده   اجرا

 23 شرکت تشک ویولت  تولید تشک  IMS-ISO10004-CE شده   اجرا

 24 شرکت سازه بتن زرین خاک  پیمانکار ابنیه  IMS اجرا شده 

 شده   اجرا
IMS-ISO10004-

ISO10002-
ISO10668-HSE 

 درب  هیرو  دیتول
شرکت رویه درب ساز جلفا  

 ارس 
25 

 26 واحد صنعتی سلین ی کشاورز   یها  کود  دیتول IMS در حال اجرا 

 شبکه  و  یتیامن  یحفاظت  یها  ستمیس ISO 27001 شده   اجرا
شرکت آریا فراز الکترونیک  

 ایرانیان 
27 

 28 شرکت عمران رهاب قومس  هیابن  و  آب  یمانکار یپ  IMS شده   اجرا



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 در حال اجرا 

IMS- HSE-
ISO10004-
ISO21500-
ISO29001 

  یها  واحد  ساخت  و  یطراح  مشاوره،

  ،ییایمیش  گاز،  و  نفت  عیصنا

 ییغذا  و  ییدارو  ،  یکی ولوژیب

شرکت تقطیر پاالیش فرآیند  

 سهند 
29 

 یسوخت  یها   فراورده  عرضه IMS اجرا شده 
رفاهی و  مجتمع خدمات  

 جایگاه سوخت چایچی
30 

 تولید سیم و کابل  IMS در حال اجرا 
شرکت سیم و کابل قدرت  

 مهرآیی ایرانیان 
31 

-ISO9001-ISO22000 در حال اجرا 
HACCP 

  یکشاورز  محصوالت  یبند  بسته

 ل یخشک،آج  وهی،خرما،م
 32 واحد صنعتی خرمای کشانی 

 33 شرکت تهویه آراد هفت اقلیم  مطبوع تولید سیستم های تهویه   IMS شده   اجرا

 IMS شده   اجرا
مشاور زیست محیطی انرژی های  

 تجدیدپذیر 

شرکت گسترش و انتقال انرژی  

 فالت
34 

 35 شرکت کیفیت آزما نخلستان  خدمات عمومی  IMS-HSE-MS شده   اجرا

 IMS شده   اجرا

طراحی ، ساخت و تامین تجهیزات  

اتوماسیون صنعتی، تله متری و  

 مخابراتی

 36 شرکت زرین سامانه شرق 

 خدمات فنی حفاری نفت و گاز  IMS-HSE شده   اجرا
شرکت آریا حفاران طلوع  

 کارون 
37 

-IMS-ISO10004 شده   اجرا
ISO10002 

 38 شرکت الیاف سازان آتیه نوین  تولید الیاف پلی استر 

-IMS-HSE-MS شده   اجرا
ISO10004 

 39 کائولن ارس شرکت الیاف   تولید الیاف سرامیکی 

 40 شرکت روزبهان  تولید انواع روغن موتور و روغن دنده  IMS-ISO10004 شده   اجرا

-IMS-ISO22000 شده   اجرا
HACCP 

 41 کارخانجات تولیدی آرد تک  تولید انواع آرد گندم 

 شده   اجرا

IMS-ISO10004-
ISO10002-
ISO10668-
ISO22301 

تولید ، توزیع، خرید، فروش و خدمات  

 فروش تلفن همراه پس از  

 42 شرکت ارتباط تجارت ونداد 

 IMS شده   اجرا

تهیه، تولید،پخش،واردات و صادرات  

ورق و تایلهای سقفی ،پوشش های  

 ، ساندویچ پانل UPVCسقف

 43 شرکت افق راز تخت جمشید 

خرید و فروش و واردات تجهیزات   ISO9001 شده   اجرا

 شبکه و قطعات کامپیوتر 

ارتباطات و  شرکت توسعه  

اطالع رسانی سپهر شبکه  

 اسپادانا 

44 
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 ilex golden 45واحد صنعتی   تولید و تعمیرات کابینت چوبی IMS شده   اجرا

 IMS شده   اجرا

تولید انواع گسکت و تامین تجهیزات  

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فوالدی  

 و نیروگاهی 

شرکت مهندسی و ساخت  

 تجهیزات رامان 
46 

 47 شرکت کیان خسرو ایرانیان  پیمانکار ابنیه ، تاسیسات و تجهیزات  HSE-MS شده   اجرا

 IMS شده   اجرا
تولید تجهیزات صنعت نفت ، گاز و  

 پتروشیمی
 48 گروه صنعتی بهساز 

 تولید و فرآوری بذر گندم و ذرت IMS شده   اجرا
  2618شرکت تعاونی  

 مهرخرسان 
49 

 تولید میلگرد فوالدی  IMS شده   اجرا
شرکت کیهان نورد مهام  

 ایرانیان 
50 

 IMS-HSE-ISO21500 شده   اجرا
مشاور و پیمانکار در زمینه ابنیه، راه،  

 آب و فاضالب 
 51 شرکت برآیند سازه مهام 

-IMS-ISO10004 شده   اجرا
ISO10002 

 تولید تشک و محصوالت خواب 
شرکت کاالی خواب پوریا  

 پارس 
52 

 IMS-ISO21500 شده   اجرا
پیمانکار    –معماری داخلی    -طراحی

 ابنیه
 53 شرکت آرمان بستر هزاره 

 IMS-ISO27001 شده   اجرا
پیمانکار در زمینه ابنیه، راه،  

 تاسیسات، آب و فاضالب و نفت و گاز 

شرکت مهندسی بازرگانی آوای  

 آراکس 
54 

-ISO14001 شده   اجرا
ISO45001 

مشاور و مجری پروژه های صنایع  

 غدایی 
 55 بهین سازان بدیع شرکت  

 شده   اجرا

IMS-HSE-ISO10004-
ISO10002-

ISO10668-CE-
ISO10006-
ISO19322-
ISO14486-
ISO17959 

 56 شرکت ابنیه سازان آداک آفرند  تولید کفپوش لمینت 

-ISO9001-ISO22000 شده   اجرا
HACCP 

 بسته بندی و صادرات خشکبار 
شرکت بازرگانی آقا جان گستر  

 بن
57 

 58 شرکت ستارگان کارنامه خرد  ارائه خدمات آموزشی  ISO9001-ISO21001 شده   اجرا

 تعمیرات تجهیزات نیروگاهی  HSE-MS شده   اجرا

شرکت تعمیرات صنایع  

 نیروگاهی مازندران )صنیر( 

 

59 
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 شده   اجرا

ISO9001-ISO27001-
ISO20000-1-
ISO21500-
ISO10004 

 60 هوپاد شرکت امن افزار   ارائه خدمات فناوری اطالعات 

 IMS-HSE اجرا شده 

اموراآشپزخانه ورستوران) تهیه،طبخ  

وتوزیع غذا(امورباغبانی ونگهداری  

 فضای سبز،تامین نیروی انسانی

 61 شرکت سبز بام ساحل دریا 

 شده   اجرا
IMS-HSE-10004-

ISP10002-
ISO31000-CE 

 خدمات آندایزینگ آلومینیوم 
شرکت آلومینیوم ماندگار  

 هیرکان
62 

 64 شرکت پارس اکسید پرتو  تولیدکننده اکسید روی  IMS شده   اجرا

 استخراج و باطله برداری از معادن  IMS-HSE شده   اجرا
شرکت راه ساختمان و سد  

 سازی آسمانه 
65 

 IMS-HSE-MS شده   اجرا
واردات و صادرات کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 66 شرکت ساتین صنعت ویرا 

 67 شرکت مهندسین بنیان تابلو  تولید تابلو برق  IMS-ISO10004 شده   اجرا

 IMS-hse-29001 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات کنترل و  

 ابزار دقیق
 68 شرکت صنعت نفت رایبد 

 69 شرکت جوراب ایلیا  تولید جوراب  IMS شده   اجرا

 ارزشیابی و معادلسازی سوابق شغلی  ISO9001-ISO10004 شده   اجرا
شرکت پیشگامان کیمیا  

 سنجش ابن سینا 
70 

 IMS-HSE شده   اجرا
پیمانکار ابنیه، راه، آب و فاضالب، گاز،  

 تاسیسات 
 71 شرکت مجلل نمای امین بندر 

 72 شرکت جهان گشت ماندگار  حمل و نقل IMS-HSE شده   اجرا

-ISO21500 شده   اجرا
ISO10006 

 73 رایان راه شرکت عمران   پیمانکار ابنیه، راه، تاسیسات 

 شده   اجرا
ISO21500-
ISO10007-
ISO10004 

 74 شرکت کار کیا کوشک  پیمانکار ابنیه، راه، تاسیسات 

 پیمانکاری -خدماتی IMS-ISO21500 شده   اجرا
شرکت خدماتی مشاوره ای  

 تامین سبز 
75 

 IMS-CE شده   اجرا
ابزار دقیق ، انجام امور کالیبراسیون  

 تجهیزات 
 76 آالپرداز محیط شرکت  

 IMS-ISO22000 شده   اجرا
نگهداری و تعمیرات واحد های ذخیره  

 سازی غالت 

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی  

 معین بذر 
77 
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 IMS-ISO22000 شده   اجرا
نگهداری و تعمیرات واحد های ذخیره  

 سازی غالت 
 78 شرکت سیلو کاران امروز 

 شده   اجرا
IMS-HSE-MS-

ISO10004- 
ISO10668-GMP 

 79 شرکت دارورهان فارمد  تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی 

 IMS-hse-29001 شده   اجرا
 تولید افزایه های سیمان 

 80 شرکت اسپاد انرژی مانا 

 اجرا شده 

IMS-HSE-MS-
ISO10004-
ISO10002-
ISO10668-
ISO22301-
ISO22000-

ISO29001-HACCP 

 81 شرکت فطرس  جایگاه سوخت 

 IMS شده   اجرا
ریخته گری انواع قطعات فوالدی و  

 چدنی 
 82 شرکت قطعه ریزان دقیق ریل

 کیانفورمات  ،  یشهرساز   ،  یمعمار IMS شده   اجرا
شرکت ایمن ارتباطات نوین  

 تک فردوس 
83 

-IMS-ISO10004 شده   اجرا
ISO27001 

  ی افزار   نرم  یها  ستمیس  هیته  و  دیتول

 ی ادار   و  یمال  جامع
 84 شرکت حسابسازان پارسیان

 85 شرکت یاسمین آراپاک ثمر  تولید شوینده  IMS اجرا شده 

 86 شرکت سنا پلیمر همگون  ی مر یپل(  یسر   ری ز)سدل  دیتول ISO9001 شده   اجرا

 87 شرکت پرتو سهند آرا  تولیدات ابزار دقیق IMS اجرا شده 

 HSE-IMS اجرا شده 
تامین و فروش قطعات  دستگاههای  

 تامین برق اضطراری 
 88 شرکت بهینه سازان توان 

 اجرا شده 

IMS-HSE-ISO10004-
ISO10002-
ISO10668-
ISO22301 

 استخراج و فرآوری کرومیت 
شرکت مجموعه معادن کاریز  

 شهر 
89 

-IMS-ISO10004 اجرا شده 
ISO10002 

 ی بازرگان  و  ضیترخ
شرکت بین المللی پارس  

 تجارت آراد مهر 
90 

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP 

تولید، فرآوری و بسته بندی و توزیع  

 مواد غذایی

شرکت کهکشان آسمان تغذیه  

 ایرانیان 
91 

-ISO9001-ISO22000 اجرا شده 
HACCP-GMP 

مواد  فرآوری ، توزیع و بسته بندی  

 غذایی 
 92 آرینا کاال تجارت
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الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 
مهندس مشاور در زمینه آبیاری و  

 زهکشی، کشاورزی و منابع طبیعی
 93 شرکت مادآب توسعه رازآور 

-IMS-ISO10004 اجرا شده 
ISO10002 

واردات و صادرات کاالهای مجاز  

 بازرگانی 

شرکت نیکان ترخیص تجارت  

 جنوب 
94 

-IMS-ISO10004 اجرا شده 
ISO10002 

 95 بازرگانی جلیلی بازرگانی در زمینه روغن موتور 

 96 شرکت انبوه ساز بستک  پیمانکار ابنیه و تاسیسات IMS-HSE-IMS اجرا شده 

 اجرا شده 

IMS-ISO10004-HSE-
MS-ISO21500-

ISO10006-
ISO21500 

 مهندسین مشاور ساختمان 
شرکت مهندسین مشاور  

 آفرین بهسازان نیارش  
97 

 98 شرکت دانش پژوه پترو آرسام  ( دارو  هدف)  یمیش  ایسکو  شرکت ISO9001 اجرا شده 

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP 

تولید دانه های روغنی و عصاره  

 گیاهان دارویی 
 99 شرکت مزرعه سبز اسکندری 

-ISO14001 اجرا شده 
ISO45001-HSE 

 حمل و نقل زمینی مواد نفتی تانکری 
حمل و نقل آرمان  شرکت  

 صبای جنوب 
100 

 101 شرکت سامان پایش گران یکتا  تولید الکترودهای تیتانیوم پوشش دار  IMS اجرا شده 

 IMS اجرا شده 
  –پیمانکار ابنیه، راه، سد، تاسیسات  

 بازرگانی کاالهای مجاز 

شرکت طه الکتریک سازه  

 تجارت
102 

 103 شرکت گام استیل ساخته تولید و اجرای پله های پیش   IMS اجرا شده 

 صنایع غذایی  IMS-ISO 22000 اجرا شده 
شرکت نگارین نوآوران مهرآسا  

 )رادین نوآوران عصر فرتاک( 
104 

 آموزشی  ISO 21001 اجرا   حال  در

موسسه آموزش عالی  

غیرانتفاعی زند  -غیردولتی

 شیراز 

105 

 یمیپتروش  مشتقات  دیتول IMS-ISO21500 اجرا شده 
بهین گستر بینا صنعت  شرکت  

 ویرا 
106 

-ISO9001-ISO22000 اجرا شده 
HACCP 

 107 زعفران حبیبی صنایع غذایی 

 108 شرکت عمراب محیط سبز  مشاور آب IMS-HSE-IMS اجرا شده 

 صادرات غذایی IMS-22000-HACCP اجرا شده 
شرکت  صنایع غذایی صدرا  

 گستر بناب
109 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

 نیرو انتقال   IMS-HSE-IMS اجرا شده 
شرکت توسعه صنعت زرکان  

 شایا 
110 

 111 شرکت مهراز سامان  پیمانکار  IMS-HSE-IMS اجرا شده 

 112 شرکت بتن پوشش آگرین  پیمانکار  IMS-HSE-21500 اجرا شده 

 113 شرکت ایمن تصویر آوا  نصب سیستم های امنیتی  IMS-ISO10004-HSE اجرا شده 

 114 دانش یاران مانا  آزمایشگاهی تجهیزات   ISO9001 اجرا شده 

 115 سهند ژنراتور ایرانیان  تولید دیزل ژنراتور  IMS اجرا شده 

 116 ارمغان سبزوار  معاینه فنی خودرو ISO 9001 اجرا شده 

 اجرا شده 

IMS-HSE-ISO10004-
ISO10002-
ISO10668-
ISO29001 

شوینده های  -تولید مایعات صنعتی

 صنعتی 
 117 آروند موتور پارسه 

 118 کارخانه شن و ماسه کاسپین  تولید شن و ماسه و بتن و آسفالت  IMS-HSE اجرا شده 

 شهرسازی معماری  IMS-HSE اجرا شده 
شرکت طرح و تحول آرمان  

 شهر 
119 

 120 شرکت بهینه گستر فراتاب  upvcتولید پروفیل   IMS-CE اجرا شده 

 121 دلتا دارو  غذاییتولید دارو و مکمل های   ISO 9001 اجرا شده 

 122 کابینت کارادا  تولید و فروش کابینت  IMS اجرا شده 

 123 ایل پانل  تولید ساندویچ پانل  ISO 9001 اجرا شده 

-تاج ایده پارس کوهستان تولید درب و پنجره  IMS-ISO 10004 اجرا شده 
TOPCO 

124 

 IMS-ISO10004 اجرا شده 

طراحی و نصب پنجره دوجداره ،  

سکوریت ، توری پلیسه ، کناف  شیشه  

 ، کابینت

 125 کلینیک ساختمانی گلساران 

-IMS-HSE-ISO21500 اجرا شده 
ISO10004 

ساخت و تعمیر انواع کانکس های  

 ثابت و پیش ساخته و کانتینر 
 126 اطاقسازی نگین کاروان جنوب 
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 127 شرکت فرا بام ایده اسپادانا  پیمانکار  IMS-HSE اجرا شده 

 128 شرکت زاگرس موتور لرستان  تولید موتورسیکلت  IMS اجرا شده 

 قطعات فلزی  IMS اجرا شده 
شرکت گروه صنعتی آرمان  

 تجهیز ایده آل 
129 

 ISO 9001-ISO10004 اجرا شده 
 خدمات مسافرتی و گردشگری 

 130 گشت ایسا حافظ حیات

 IMS-HSE اجرا شده 
سیستم های حفاظتی و دوربین های  

 مداربسته
 131 الکترونیک دایان طوس نوین  

 132 پمپ الکتریک ساالر ایساتیس  تولید پمپ  IMS اجرا شده 

 133 جهان صنعت رادمان چاوش  رات یقطعات و تعم  نیتام IMS-HSE اجرا شده 

 134 شرکت سعادت هیوا  پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات  IMS-HSE اجرا شده 

 IMS-10004 اجرا شده 
چراغ و محصوالت  تولید انواع پایه  

 روشنایی 
 135 شرکت آسیا نور 

 136 شرکت ره سیال آذربایجان  تولید روانکارهای صنعتی و خودرویی IMS-ISO 10004-CE اجرا شده 

 137 شرکت کیان راد پاسارگاد  خدمات عمومی  IMS-HSE اجرا شده 

-IMS-ISO10006 اجرا شده 
ISO21500 

طراحی ، ساخت ، تولید و مشاوره در  

 زمینه فنی و مهندسی

بنیان صنایع و  شرکت دانش 

های پیشرفته  فناوری 

 ایرساگسترحسنا 

138 

 بازیافت و صنایع تبدیلی IMS-HSE اجرا شده 
شرکت خدمات پاالیش بازیافت  

 نسل تالشگر 
139 

 IMS اجرا شده 

امکان سنجی و نظارت بر طرح های  

توجیهی  فنی، مالی، اقتصادی، زیست  

 محیطی

مهندسین مشاور  شرکت  

 آمارپردازان فراز لرستان 
140 

 IMS-HSE اجرا شده 
طراحی، تولید و نصب دربهای  

 اتوماتیک
 141 شرکت آرایه کاشانه مانا 

 ISO 9001-HSE اجرا شده 
خدمات انفورماتیک و فناوری  

 اطالعات 

پاسکا _اطالعات_فناوری_شرکت

 پویا _سیستم_ل
142 

-IMS-ISO 22000 اجرا شده 
HACCP-CE 

 فرآوری خشکبار 
شرکت فرآوران گوهر ناب  

 اشکور 
143 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
ISO10004 

  –پیمانکار ابنیه و فضای سبز  

 بازرگانی مواد غذایی 

شرکت فنی مهندسی رهاپویان  

 مهر گستر 
144 

 145 گروه صنعتی ادهمی قالبسازی و قطعات خودرو  ISO 9001 اجرا شده 

 146 گروه صنعتی ادهمی تولید قطعات خودرو  ISO 9001 اجرا شده 

 IMS-HSE اجرا شده 

تقویت لرزه ای و بازسازی سازه ها ،  

طراحی و ساخت ساختمان ها ،  

سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری  

 سازه ها ، نظارت بر سالمت سازه ها 

 147 پایدارسازه تیوان 

-IMS-HSE-ISO29001 اجرا شده 
ISO30401 

تجزیه و تحلیل سنگ و سیاالت در 

 صنعت نفت

شرکت توسعه و مدیریت پروژه  

های نفت و گاز پترو ویژن  

 پاسارگاد 

148 

 IMS اجرا شده 
پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات و  

 تجهیزات 
 149 شرکت سنگ راه خوی 

 تولید قطعات شیرآالت ISO 9001-CE اجرا شده 
ادهم مس تبریز  شرکت  

(AMT ) 
150 

 IMS-HSE-ISO10004 اجرا شده 
طراحی ، مشاوره ، فروش و نصب  

 سیستم های امنیتی

شرکت فنی مهندسی پارس  

 معیار جنوب 
151 

 152 شرکت فرزان الکترو پارس  خدمات فنی تجهیزات الکترونیکی IMS-HSE-ISO10004 اجرا شده 

 153 گروه صنعتی آترا چوب  MDFتولید محصوالت چوبی و   IMS اجرا شده 

 IMS-HSE اجرا شده 
مشاوره دریایی و مدیریت پروژه در  

 زمینه عملیات دریایی 
 154 شرکت فناوری اقیانوس رابین 

 IMS اجرا شده 
تولید لوله و اتصاالت دوجداره پلی  

 اتیلنی 
 155 شرکت قدر اتصال 

 اجرا شده 
IMS-HSE-ISO10004-

ISO10002-
ISO10668 

 156 شرکت شمیم باران اسپادانا  دوخت لباس 

 157 شرکت رامش راه کویر  پیمانکار ابنیه  IMS شده   اجرا

 IMS اجرا شده 
تولید محصوالت ضد عفونی کننده  

 مبتنی بر الکل و اتانول 

شرکت تعاونی تولیدی زکریا  

 جهرم 
158 

 دستگاه ذغال تولید   IMS اجرا شده 

 

 البرز   کارن  مهرصنعت  شرکت

 

159 
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 اجرا شده 

IMS-ISO22000-
HACCP-ISO10004-

ISO10002-
ISO10668- حالل 

 160 پوپک یزد  بسته بندی و فرآوری خشکبار 

 161 شرکت عقیق سازه گستر  پیمانکار ابنیه  IMS اجرا شده 

 162 آهن پود شریف گروه صنعتی   پیمانکار برق و پروژه های عمرانی  IMS اجرا شده 

 IMS اجرا شده 
مشاوره، نظارت و اجرای پروژ های  

 عمرانی
 163 شرکت بهین طرح سپاهان 

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP-ISO10004 

فراوری و صادرات زرشک ، زعفران ،  

کشمش ، عناب ، زیره ، توت خشک ،  

 خرما ، سماق 

 164 شرکت بارنگ ثمر 

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP 

بسته بندی محصوالت کشاورزی و  

 غذایی 

شرکت کشت و صنعت برین  

 زعفران یاقوت سرخ 
165 

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP-ISO10004 

فراوری ، واردات ، صادرات و فروش  

زرشک ، زعفران ، کشمش ، عناب ،  

 زیره ، توت خشک ، خرما ، سماق 

  DELICIOUSشرکت  
PRODUCTS 
COMMERCE 

166 

 167 شرکت دایا ملل خاورمیانه  بسته بندی خشکبار  ISO9001-ISO22000 اجرا شده 

 ISO500001 اجرا شده 
تعمیرو نگهداری تاسیسات و  

 تجهیزات برقی و مکانیکی 
 168 شرکت فرا بام ایده اسپادانا 

 169 شرکت ره جاوید کویر آرا  صادرات خرما  ISO9001-ISO22000 اجرا شده 

-ISO9001-ISO10004 اجرا شده 
ISO10002 

 خدمات حسابداری 
شرکت تحلیل ارقام پیشگام  

 اساتیس 
170 

 171 شرکت راستین کیمیای آفاق  نفت و گاز  IMS-HSE اجرا شده 

-IMS-10004-HSE اجرا شده 
ISO21500 

 خدمات دریایی
شرکت هفت اقیانوس آرام  

 رهنورد
172 

 IMS-ISO 10004 در حال اجرا 
اکتشاف و استخراج و بهره برداری از  

 معادن 

شرکت معادن و صنایع معدنی  

 کارند صدر جهان 
173 

 IMS-ISO 22000 اجرا شده 
تولید ، فرآوری و بسته بندی انواع  

 مواد غذایی
 174 شرکت زرین ترنج آرتان

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP-10004 

 بازرگانی محصوالت کشاورزی 
تجارت توس  شرکت بیلدر  

 )طباطبایی( 
175 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP 

 بازرگانی محصوالت کشاورزی 
 BILDARشرکت  

TIJARAT  TRADING  
 )طباطبایی( 

176 

 اجرا شده 
IMS-HSE-21500-

ISO10004-
ISO10002 

 خدمات آسانسور 
شرکت آسانسور عرش بام  

 تهران 
177 

 اجرا شده 

IMS-HSE-ISO10004-
ISO21500-
ISO22301-
ISO10006 

انجام کلیه کارهای ساختمانی ،  

تاسیساتی ، راهسازی و هرگونه  

عملیات مربوط به آنها و انجام خدمات  

 بازرگانی 

 178 شرکت تهران االستیک 

 179 شرکت دارپی پیمانکار ابنیه و تاسیسات IMS-HSE اجرا شده 

 180 شرکت اکسین فرآیند پارس  بازرگانی تجهیزات پتروشیمی  IMS-HSE اجرا شده 

 181 شرکت رویش اندیشه ژرف  مشاور معماری  ISO9001 اجرا شده 

 182 شرکت قطره باران رودان  پیمانکار ابنیه  IMS اجرا شده 

 183 شرکت فرازرسان کرد اطلس  خدمات آسانسور  IMS اجرا شده 

 184 شیرینی شاهکار  قنادی  IMS-22000-HACCP اجرا شده 

 اجرا شده 
IMS-ISO27001-

ISO22715-
ISO22716 

 185 شرکت پاک شیمی بابونه  آرایشی و بهداشتی و شوینده تولید  

 اجرا شده 
ISO9001-HSE-MS-

ISO27001-
ISO20000 

 186 شرکت دروازه آبی فرافر  ITخدمات  

 -IMS-ISO10004 اجرا شده 
HSE-MS 

طراحی سیستم های مخابراتی،  

 ایمنی، امنیتی و حفاظت از حریق 
 187 شرکت آترابان سورین 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004- 

HSE-MS 

مشاوره ، طراحی ، فروش ، نصب و راه  

 اندازی سیستم های امنیتی
 188 شرکت ایمن سازان پیشرو 

 خرید و فروش محصوالت گیاهی IMS اجرا شده 
آذربایجان تیارا آرمیتا  شرکت  

 طب 
189 

 اجرا شده 

ISO9001-ISO10004-
ISO10002-
ISO21500-
ISO27001 

 190 گروه بازرگانی ملکی  بازرگانی و ترخیص کاال 

 IMS-HSE-MS اجرا شده 
خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات  

 عمومی 

شرکت تعاونی مدافعان سالمت  

 آذربایجان 
191 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001 اجرا شده 
برد الکترونیکی و سامانه های  تولید  

 نرم افزاری 
 192 شرکت توسعه دانا سیستم آریو 

 193 شرکت سردینه سازان توس  تولید دستگاه تهویه مطبوع HSE-MS –ISO10004 اجرا شده 

 194 شرکت آرامک صنعت هوشمند  ساخت و تامین تجهیزات ابزار دقیق IMS اجرا شده 

-ISO9001-ISO10004 اجرا شده 
ISO10002 

 195 شرکت رایحه نگار آسیا  فروش آنالین کاال 

 ISO 9001 اجرا شده 
طراحی، نصب و راه اندازی آسانسور و  

 پله برقی
 196 شرکت دیبا صعود هونامیک 

 اجرا شده 
IMS-ISO 10004-

ISO10002 

تعمیر و نگهداری و گارانتی گوشی  

 های موبایل 

تجارت  شرکت اتصاالت همراه  

 گویا 
197 

 198 شرکت آذین پرتو پایتخت  تولید  IMS اجرا شده 

 تولیدی و بازرگانی  IMS-HSE-MS اجرا شده 
شرکت بازرگانی نوید مهر  

 هخامنش 
199 

 IMS اجرا شده 
تولید و فروش و بسته بندی مواد  

 غذایی 

واحد صنعتی منتظری)پاور  

 پاور پیک(   -پرو
200 

 اجرا شده 
IMS-HSE-MS-

ISO31000 
 201 شرکت قائم بوشهر  خدماتی و تاسیساتی 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-

ISO10002-HSE-MS- 
CE 

 202 شرکت ایمن گستر جسور  تولید کفش ایمنی

 203 شرکت سایه پوش پارس  تولید رنگ ساختمانی و صنعتی IMS اجرا شده 

 204 شرکت سینا پرداز آپادانا  مخابرات،الکترونیک،ابزار دقیق IMS اجرا شده 

 IMS-HSE-MS اجرا شده 
برداری از فضاهای تجاری و  بهره 

 های ترانزیت فرودگاهی سالن 
 205 شرکت توسعه پیمان آسمان 

 ITخدمات   IMS اجرا شده 
شرکت ارتباطات نوین رایان  

 فرداد)انرفکو( 
206 

-IMS-ISO10004-HSE اجرا شده 
MS 

مشاوره، طراحی، فروش، تولید،  

بازرگانی و راه اندازی انواع سیستم  

های نظارت تصویری، کنترل تردد،  

 شبکه و امنیتی 

 207 شرکت آریا هوشمند سگال 

-ISO9001-ISO22000 اجرا شده 
haccp 

 208 شرکت مهر چین کریمان  فرآوری و صادرات خشکبار 
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-IMS-ISO 29001 اجرا شده 
HSE-MS 

 209 شرکت آرتا پترو پرگاس  بازرگانی   -عمرانی

 IMS در حال اجرا 
پخش  داروهای گیاهی، شیمیایی و  

 مکمل های دارویی و غذایی

شرکت پخش سراسری دارو  

 شفاپخش هیرکان 
210 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-

ISO10002-HSE-MS 

تامین و تجهیز سازمان های دولتی،  

 اداری و مسکونی 
 211 شرکت تجهیز نماد تیوا 

 ISO 9001 اجرا شده 

ساخت و تولید انواع ماشین االت دوار  

و پمپ های صنایع نفت و گاز و  

 پتروشیمی، نیروگاهی 

شرکت پمپ های صنعتی بین 

 الملل نفت 
212 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-HSE-

MS-ISO10002 

تولید در و پنجره آلومنیومی و یو پی  

 وی سی 
 213 مکث آریا شرکت دای  

 آزمایشگاه مصالح ساختمانی  ISO 9001 اجرا شده 
آزمایشگاه عمران سنجش  

 چهلستون 
214 

 215 شرکت کشت کاران گل شیراز  خدمات عمومی  IMS-HSE-MS اجرا شده 

 216 واحد صنعتی عمارت تشک تولید کاالی خواب IMS اجرا شده 

 ISO9001-HSE-MS اجرا شده 
حفاظت کاتدی و  تولید سیستم های  

 ارتینگ

شرکت پارمیدا هزاره سوم  

 دانش آریا )دانش آریا( 
217 

 اجرا شده 
ISO9001-ISO27001-

ISO20000 

خدمات فنی مهندسی و بازرگانی در  

زمینه الکترونیک، مخابرات و فناوری  

 اطالعات 

 218 شرکت ستیغ فرا افق 

 IMS-HSE-MS اجرا شده 
فاضالب، راه،  پیمانکار ابنیه، آب و  

 تاسیسات 
 219 شرکت نیک سازان نگین فارس 

 مهندس مشاور در زمینه نقشه برداری  IMS اجرا شده 
شرکت مهندسان مشاور کیهان  

 نقش توس 
220 

 ISO 9001 اجرا شده 
معاینه فنی خودروهای سبک و  

 سنگین 

مجتمع خدمات خودرویی ثامن  

 الحجج
221 

 اجرا شده 

ISO9001-SO10004- 
ISO 10002- 
ISO27001- 
ISO20000 

 فناوری اطالعات 
شرکت فرآیند شبکه خاورمیانه  

 )مارکیتو( 
222 

 223 شرکت اوتانا صنعت کبیر پیمانکار ابنیه و تاسیسات IMS اجرا شده 

 224 شرکت راهی نو فرانگاه  پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی IMS اجرا شده 

 225 شرکت سبزینه مارال یزد تولید نهاده های کشاورزی  IMS اجرا شده 
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 انبارداری کاال و کانتینر  IMS- HSE-MS اجرا شده 
صندوق توسعه صادرات  

 فرآورده های نفت ایران 
226 

 IMS اجرا شده 
ساخت و تامین انواع قطعات و  

 مجموعه های صنعتی

شرکت مهندسی نصر قائم  

 سوادکوه 
227 

 بسته بندی دستمال کاغدی و سفره  IMS- ISO 10004 در حال اجرا 
شرکت بخت آفرین پارسا  

 جنوب 
228 

 اجرا شده 
ISO 9001-HSE-MS- 

ISO 10004- 
ISO10006 

 ITسیستم های حفاظتی ، امنیتی و  
شرکت عصر ارتباطات مشرق  

 زمین 
229 

 پیمانکار نفت و گاز و ابنیه  IMS اجرا شده 

 

شرکت ایتوک عمران انرژی  

 جنوب 

 

230 

 اجرا شده 

IMS- ISO 10004- 
ISO21500-HSE-MS- 

ISO 10006- 
ISO27001 

 231 شرکت نقشه نگار مبنا  خدمات نقشه برداری 

 232 شرکت پالست الله کاشان  تولید محصوالت پلیمری  IMS- ISO 10004 شده   اجرا

 233 کارگاه سلیمانی  تولید قطعات پالستیکی صنعتی IMS شده   اجرا

 -IMS-HSE-MS اجرا شده 
ISO29001 

تولید مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع  

 نفت،گاز و پتروشیمی 
 234 شرکت چشم انداز انرژی کیمیا 

 235 شرکت پوشش برتر فرهام طب  تجهیزات پزشکی  ISO 13485 اجرا شده 

 خدمات بندری  ISO 27001 اجرا شده 
شرکت پارس االمتو خلیج  

 فارس 
236 

 اجرا شده 
IMS- ISO 10004- 

ISO10002-  
ISO29001 

بازرگانی و تامین تجهیزات و مواد  

اولیه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و  

 همچنین سایر شرکت های صنعتی 

شرکت مبین آرمان کیان  

 )مبینان( 
237 

 تولید قطعات پالستیک  IMS-HSE-MS شده   اجرا
گروه تولیدی قطعات پالستیک  

 تبریزی 
238 

 IMS-HSE-MS شده   اجرا

کلیه پروژه های پیمانکاری در زمینه 

آب شامل همکاری با کلیه ادارات  

 تابعه وزارت نیرو 

 239 شرکت در آب اسپادانا 

 240 شرکت سپید گلکار مغان  عایق حرارتی  IMS اجرا شده 

 241 شرکت ستارگان اعماق خلیج ی غواص  خدمات IMS شده   اجرا
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 242 شرکت نیروورزان پارسوماش  قطعات، تعمیرات و نگهداری تامین   IMS-HSE-MS شده   اجرا

 اجرا شده 
IMS-HSE-MS- 

ISO21500 
 243 شرکت بتن پوشش آگرین  پیمانکاری 

 اجرا شده 
IMS- ISO 10004-

HSE-MS 
 244 شرکت ایمن تصویر آوا  سیستم های حفاظتی و امنیتی

 245 یاران مانا دانش   یشگاهیآزما  زاتیتجه  دیتول ISO9001 اجرا شده 

-IMS-HSE-MS اجرا شده 
ISO29001 

زمینه واردات و تامین : کاالی  

مکانیک , تجهیزات ابزار دقیق ,  

 اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف
 246 شرکت کارن تجهیزراسا 

 IMS اجرا شده 

خرید و فروش، ساخت و  

تولید،صادرات و واردات کلیه  

 تجهیزات و کاالهای پزشکی 
 247 افق تاوریژ شرکت تجهیز طب  

 IMS اجرا شده 
ساخت پمپ ها و قطعات مورد نیاز  

 صنایع معدنی 
 248 شرکت بهریز پمپ سامان 

 249 شرکت ساری پویا  تهویه مطبوع  HSE-MS اجرا شده 

 IMS اجرا شده 
طراحی ، بازرسی ، ساخت و بازرگانی  

 قطعات یدکی
شرکت پژواک صنعت پارتاک  

 تاو 
250 

 ISO 9001 اجرا شده 
سوخت  یانواع لوله ها دیتول

 کیو پنومات کیدرولیه
 251 شرکت لوله سازان 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-

ISO10002-
ISO10668-HSE-MS 

 صادرات،واردات و فروش کاال
شرکت بازرگانی نیک گستر  

 قشم
252 

 تولیدی بازرگانی   IMS اجرا شده 
 

 253 شرکت آریا افق فیار 

-IMS-ISO10002 اجرا شده 
ISO10668 

 گردشگری 
شرکت سفرهای کیش)تاپ  

 تورز( 
254 

 مشاوره. طراح وساخت.تولید  IMS اجرا شده 
شرکت آبزی پروری دریا  

 تکنولوژی 
255 

 256 شرکت فرآیند گستر نصر  ساختمان برق گاز هیابن IMS اجرا شده 

 257 سهند شرکت فخر کیسه   تولید کیسه های پلی پروپیلنی IMS اجرا شده 

 258 شرکت سامان پاسارگاد کارمانیا  پیمانکاری ،تامین تجهیزات IMS-HSE-MS اجرا شده 
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 259 واحد صنعتی آرکا تولید قطعات الستیکی  IMS اجرا شده 

 آموزشی  ISO9001-ISO21001 اجرا شده 
شرکت دانش پژوهان توسعه  

 تدبیر رخ 
260 

 261 شرکت رایان پی آب  مهندسی خدمات مشاوره فنی   ISO 9001 اجرا شده 

 تولید کننده بسته بندی آلومینیومی  IMS-ISO10004 اجرا شده 
شرکت اکسون بسته بندی  

 صدرا 
262 

 اجرا شده 
IMS-HSE-MS-

ISO10004 

تولید کننده محصوالت آرایشی و  

 بهداشتی 
 263 شرکت پارس صدرا فناور 

 IMS اجرا شده 
بازرگانی، تامین کاال، تعمیرات و  

 نگهداری 
 264 شرکت پایا پیشتاز صنعت آوش 

 تولید پله برقی IMS-HSE-MS اجرا شده 
شرکت ماشین سازان پایدار  

 قرن
265 

 اجرا شده 

IMS-HSE-MS-
ISO10004-
ISO10002-

ISO10668-CE 

تولید بتن آماده استاندارد و قطعات  

 پیش ساخته بتنی
 266 شرکت عمران بتن اکباتان 

 اجرا شده 
IMS-HSE-MS-

ISO29001 

تولید و تعمیر انواع مکانیکال سیل)اب  

 بندهای مکانیکی( 
شرکت پیشتازان صنعت قطعه  

 جنوب 
267 

 اجرا شده 
IMS-HSE-ISO10006-

ISO21500-
ISO29001 

 268 شرکت کیان سازه بنوار  انی ارائه پروژه های عمر

-IMS-ISO22000 اجرا شده 
HACCP-ISO10004 

 269 مجموعه پیتزارا  تهیه و تولید پیتزا 

 فورج و ماشینکاری انواع تجهیزات نفت و گاز   IMS-HSE-MS اجرا شده 
 

 270 شرکت گداز فورج کاوه 

 کیسه فریزر پلی اتیلن  ISO9001-ISO22000 اجرا شده 
 

واحد تولیدی احراری و  

 رضاییان
271 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004- 

HSE-MS 
 272 شرکت فارا نوآوران افزار پرداز  سیستم های امنیتی

 اجرا شده 
IMS-ISO10004- 

HSE-MS 
 سیستم های امنیتی

شرکت حفاظت الکترونیک  

 عرفان 
273 

 274 شرکت تجارت پایدارکار و فیدار  بازرگانی  IMS-ISO29001 اجرا شده 

 کاری تراشکاری و فرز   ISO 9001 اجرا شده 
کارگاه قالبسازی و خدمات  

 پویا  CNCفرز
275 
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 276 شرکت پیشگامان مبین اسپادانا  صادرات واردات ساختمانی  IMS-HSE اجرا شده 

 اجرا شده 
IMS-HSE-MS-

ISO10006-
ISO21500 

 277 شرکت آرک و پات  ساختمانی 

 اجرا شده 
ISO9001-ISO10002-

ISO10004-
ISO10668 

 278 شرکت نگین تمدن پاسارگاد  POS (ATM) تامین تجهیزات بانکی

 IMS-HSE-MS اجرا شده 
انجام خدمات پیمانکاری در حوزه  

 تاسیسات 
 279 شرکت پترو آب داتیس 

 IMS اجرا شده 
طراحی، تهیه و ساخت پمپ بنزین و  

 تجهیزات سوخت 
 280 سوخت شرکت امداد گستر  

-IMS-ISO10004 در حال اجرا 
ISO10668-HSE-MS 

 درمانی-بازرگانی
شرکت پیشگامان بهیان  

 سالمت مهراد 
281 

 282 شرکت فهن دژ  خرید و تدارکات -مهندسی-مدیریت IMS اجرا شده 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-

ISO10002-HSE-MS 

و واردات و صادرات مواد   نیتأم

 ییایمیش
 283 گستر تنهاشرکت کیمیا  

 284 شرکت کیاراد ساختار مهرگان  تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز  IMS اجرا شده 

 285 فروشگاه برنولی  تاسیسات HSE-MS در حال اجرا 

 286 شرکت ساناپا  تولید و فروش کفش  IMS اجرا شده 

 287 شرکت گارابونی  تولید قهوه  IMS اجرا شده 

 288 شرکت نسیم اطلس جاده  نقل کاالحمل و   IMS-HSE-MS اجرا شده 

 289 شرکت نسیم اطلس تامین  بازرگانی  IMS-HSE-MS اجرا شده 

 اجرا شده 
IMS-HSE-MS-

ISO20000-
ISO27001 

شبکه  -سخت افزا -نرم افزار   
 

 290 شرکت نسیم اطلس راهکار 

 291 شرکت نسیم اطلس اقیانوس  نمایندگی کشتیرانی IMS-HSE-MS اجرا شده 

ترخیص گمرک-بازرگانی   IMS-HSE-MS اجرا شده   
 

 292 شرکت نسیم اطلس تجارت 
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 تولید کننده رله های کنترل و حفاظت  ISO 9001 اجرا شده 
 

 293 شرکت اترک انرژی گسترارس 

 294 شرکت  ویشکا کیان پارس  معماری و ساختمان  IMS-ISO10004 اجرا شده 

 در حال اجرا 
ISO10004-
ISO10668 

ارائه دوره های بین المللی مربیگری  

 فیتنس

International Fitness 
Pro Education IFPE 

Academy 
295 

 296 شرکت سرمد سازان ساتراپ  عمرانی IMS-HSE-MS اجرا شده 

 297 شرکت ساتیا صنعت سایا  طراحی، تولید، توزیع و خرید و فروش  IMS-HSE-MS اجرا شده 

 ی اتصاالت فوالد دیتول IMS-ISO10004 شده اجرا  
شرکت فوالد گستر کیان  

 جاودان 
298 

 ISO 9001 اجرا شده 
تولید کننده قطعات و تجهیزات  

 شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی 
 299 شرکت نیرو بخش وطن 

 تجهیزات ایمنی و آتش نشانی  IMS اجرا شده 
LIGHT SHINE MIDDLE 

EAST SAFETY 
EQUIPMENT TRADING 

300 

 301 شرکت آریا بتن ارگ  تولید محصوالت شیمیایی ساختمانی  IMS اجرا شده 

 IMS اجرا شده 
خدمات و فروش تجهیزات شبکه و  

 مخابراتی
شرکت مشاوران تجارت دیهیم 

 سرخ 
302 

 303 شرکت ارج سازان لیان  عمرانی IMS-HSE-MS اجرا شده 

 ISO9001-ISO10004 اجرا شده 
  یخودروها یدک یفروش قطعات  

 سبک 
 304 شرکت کارماتک 

 305 شرکت پایا صنعت مازند  خدمات   -کاال   IMS- HSE-MS اجرا شده 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-

ISO10002 
 تولید روغن موتور، روغن دنده، هیدرولیک، گریس  

 
 306 شرکت عقاب گریس 

 اجرا شده 

ISO9001-ISO10004-
ISO10002-
ISO10668-
ISO22301 

 حوالجات ارزی /خریدوفروش ارز 
شرکت تضامنی همین پایمرد و  

 شرکا 
307 

 اجرا شده 
IMS-ISO10004-

ISO10002 

 بازرگانی 

 
 308 شرکت فدک صنعت خراسان 

 اجرا شده 
ISO9001-ISO10004-

ISO22000-
ISO500001 

 توزیع مواد غذایی
 

  خالق  یمان  یبازرگان  شرکت

 ان ی رانیا

309 
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الکترونیک از سازمان 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 

 اجرا شده 

IMS-HSE-MS-
ISO10004-
ISO10002-
ISO10668- 
ISO 22301 

بازرگانی وتولید تجهیزات تهویه  

 مطبوع 
 310 شرکت توچال تهویه افرا 

 311 صنعت اروند   منیشرکت سبز ا HSEخدمات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 312 صنعت اروند   منیشرکت سبز ا HSEخدمات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 314 صنعت اروند   منیشرکت سبز ا HSEخدمات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 315 صنعت اروند   منیشرکت سبز ا HSEخدمات  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

خرید ،فروش ،واردات و  خدماتی، 

صادرات،فرآوری و بازیافت آجر نسوز  

 و ضایعات صنعتی 
 316 پارتاک   افروز  آذین  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

خرید ،فروش ،واردات و  خدماتی، 

صادرات،فرآوری و بازیافت آجر نسوز  

 و ضایعات صنعتی 

 317 پارتاک   افروز  آذین  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

خرید ،فروش ،واردات و  خدماتی، 

صادرات،فرآوری و بازیافت آجر نسوز  

 صنعتی و ضایعات  

 318 پارتاک   افروز  آذین  شرکت

 IMS اجرا شده 

خرید ،فروش ،واردات و  خدماتی، 

صادرات،فرآوری و بازیافت آجر نسوز  

 و ضایعات صنعتی 

 319 پارتاک   افروز  آذین  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 

خرید ،فروش ،واردات و  خدماتی، 

صادرات،فرآوری و بازیافت آجر نسوز  

 و ضایعات صنعتی 

 320 پارتاک   افروز  آذین  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

کنترل خوردگی و سیستم های  

حفاظت کاتدی و تولید انواع نوارهای  

 عایق ضد خوردگی

  لوله  خطوط  یمهندس  شرکت

 توانا 
321 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

کنترل خوردگی و سیستم های  

حفاظت کاتدی و تولید انواع نوارهای  

 عایق ضد خوردگی

  لوله  خطوط  یمهندس  شرکت

 توانا 
322 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

کنترل خوردگی و سیستم های  

حفاظت کاتدی و تولید انواع نوارهای  

 عایق ضد خوردگی

  لوله  خطوط  یمهندس  شرکت

 توانا 
323 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 

کنترل خوردگی و سیستم های  

حفاظت کاتدی و تولید انواع نوارهای  

 عایق ضد خوردگی

  لوله  خطوط  یمهندس  شرکت

 توانا 
324 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

خدمات طراحی، تامین تجهیزات و  

اجرای پروژه های نفت و گاز و پترو  

 شیمی

 325 ن یسرزم  سامان  نیبه  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

خدمات طراحی، تامین تجهیزات و  

اجرای پروژه های نفت و گاز و پترو  

 شیمی

 326 ن یسرزم  سامان  نیبه  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

خدمات طراحی، تامین تجهیزات و  

اجرای پروژه های نفت و گاز و پترو  

 شیمی

 327 ن یسرزم  سامان  نیبه  شرکت

 IMS اجرا شده 

خدمات طراحی، تامین تجهیزات و  

اجرای پروژه های نفت و گاز و پترو  

 شیمی

 328 ن یسرزم  سامان  نیبه  شرکت

 329 اشراق   نیروی  محاسب  شرکت تاسیسات الکتریکی و تابلوهای برق  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 خدمات آی تی، نرم افزار، سخت افزار  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
330 

 خدمات آی تی، نرم افزار، سخت افزار  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
331 

 خدمات آی تی، نرم افزار، سخت افزار  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
332 

 خدمات آی تی، نرم افزار، سخت افزار  IMS اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
333 

 خدمات آی تی، نرم افزار، سخت افزار  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
334 

 خدمات آی تی، نرم افزار، سخت افزار  ISO/IEC 27001:2013 اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
335 

 افزار خدمات آی تی، نرم افزار، سخت   ISO 21500:2012 اجرا شده 
  تراز  نیب  ره)    تالیرب  شرکت

 (  آل  دهی ا  شیاند
336 

 337 مکمل   اصفهان  شرکت تولید خوارک دام و طیور و آبزیان  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 338 مکمل   اصفهان  شرکت تولید خوارک دام و طیور و آبزیان  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 339 مکمل   اصفهان  شرکت آبزیان تولید خوارک دام و طیور و   HACCP اجرا شده 
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 340 مکمل   اصفهان  شرکت تولید خوارک دام و طیور و آبزیان  GMP اجرا شده 

 341 مکمل   اصفهان  شرکت تولید خوارک دام و طیور و آبزیان  +GMP اجرا شده 

 342 پترولیوم   کیان  شرکت محصوالت نفتی و پتروشیمی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 343 پرند   صنعت  الکترو  شرکت تولید تابلو برقهای صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 344 پرند   صنعت  الکترو  شرکت تولید تابلو برقهای صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 345 پرند   صنعت  الکترو  شرکت تولید تابلو برقهای صنعتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 346 پرند   صنعت  الکترو  شرکت تولید تابلو برقهای صنعتی  IMS اجرا شده 

 347 شرکت خط و ارتباط آفتاب  تاسیسات و ابنیه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 348 شرکت خط و ارتباط آفتاب  تاسیسات و ابنیه  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 349 شرکت خط و ارتباط آفتاب  تاسیسات و ابنیه  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 350 شرکت خط و ارتباط آفتاب  تاسیسات و ابنیه  IMS اجرا شده 

 351 الماس صنعت پرگاس  تامین کننده کاال ISO 9001:2015 اجرا شده 

 352 الماس صنعت پرگاس  تامین کننده کاال ISO 14001:2015 اجرا شده 

 353 الماس صنعت پرگاس  تامین کننده کاال ISO 45001:2018 اجرا شده 

 354 الماس صنعت پرگاس  کننده کاالتامین   IMS اجرا شده 

 355 الماس صنعت پرگاس  تامین کننده کاال HSE-MS اجرا شده 

 خدمات اداری و پشتیبانی وحفاظتی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ایپا  یمهندس  یشرکت فن

 گستر لرستان 
356 

 خدمات اداری و پشتیبانی وحفاظتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ایپا  یمهندس  یشرکت فن

 گستر لرستان 
357 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 خدمات اداری و پشتیبانی وحفاظتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ایپا  یمهندس  یشرکت فن

 گستر لرستان 
358 

 خدمات اداری و پشتیبانی وحفاظتی IMS اجرا شده 
  ایپا  یمهندس  یشرکت فن

 گستر لرستان 
359 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
فروش یو پی اس و امور خدمات  

 شامل ارت سنجیمهندسی برق  
 360 جان یآذربا  سی شرکت توان آرام

 فعالیتهای تجاری و بازرگانی ISO 9001:2015 اجرا شده 
افرند    دی شرکت پارس نو

 ان ی رانیا
361 

 فعالیتهای تجاری و بازرگانی ISO 14001:2015 اجرا شده 
افرند    دی شرکت پارس نو

 ان ی رانیا
362 

 فعالیتهای تجاری و بازرگانی ISO 45001:2018 اجرا شده 
افرند    دی شرکت پارس نو

 ان ی رانیا
363 

 فعالیتهای تجاری و بازرگانی IMS اجرا شده 
افرند    دی شرکت پارس نو

 ان ی رانیا
364 

 مبلمان ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کیساج ت  یواحد صنعت

 ینیحس
365 

 مبلمان ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کیساج ت  یواحد صنعت

 ینیحس
366 

 مبلمان ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کیساج ت  یواحد صنعت

 ینیحس
367 

 مبلمان IMS اجرا شده 
  کیساج ت  یواحد صنعت

 ینیحس
368 

 369 سنجش   ای پا  سانیشرکت ک بازرسی فنی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 370 سنجش   ای پا  سانیشرکت ک بازرسی فنی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 371 سنجش   ای پا  سانیشرکت ک بازرسی فنی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 372 سنجش   ای پا  سانیشرکت ک بازرسی فنی IMS اجرا شده 

 373 شرکت پارت دنافوز  آسانسور و پله برقی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 374 شرکت پارت دنافوز  آسانسور و پله برقی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 375 شرکت پارت دنافوز  آسانسور و پله برقی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 376 شرکت پارت دنافوز  آسانسور و پله برقی  IMS اجرا شده 

 377 شرکت پارت دنافوز  آسانسور و پله برقی  ISO10004 اجرا شده 

 378 آذر ملت  یواحد صنعت تولیدی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 379 آذر ملت  یواحد صنعت تولیدی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 380 آذر ملت  یواحد صنعت تولیدی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 381 آذر ملت  یواحد صنعت تولیدی IMS اجرا شده 

 382 آذر ملت  یواحد صنعت تولیدی ISO10004 اجرا شده 

 383 شرکت توان سازه سنگسر  ( H) تولید تیر برق سیمانی ISO 9001:2015 در حال اجرا 

 آب، راه و ترابری، کشاورزی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
آب وخاک    یشرکت مهندس

 لنجان
384 

 تولید آسانسور و پله برقی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
آسان بر عصر    یشرکت مهندس

 توسعه
385 

 تولید آسانسور و پله برقی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
آسان بر عصر    یشرکت مهندس

 توسعه
386 

 تولید آسانسور و پله برقی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
آسان بر عصر    یشرکت مهندس

 توسعه
387 

 تولید آسانسور و پله برقی  IMS اجرا شده 
آسان بر عصر    یشرکت مهندس

 توسعه
388 

 تولید آسانسور و پله برقی  ISO10004 اجرا شده 
آسان بر عصر    یشرکت مهندس

 توسعه
389 

 390 ار ی شرکت ساناپاک شهر خدمات کنترل آفات و حشرات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 391 ار ی شرکت ساناپاک شهر خدمات کنترل آفات و حشرات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 392 ار ی شرکت ساناپاک شهر خدمات کنترل آفات و حشرات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 393 ار ی شرکت ساناپاک شهر خدمات کنترل آفات و حشرات  IMS اجرا شده 
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 394 ار ی شرکت ساناپاک شهر خدمات کنترل آفات و حشرات  HSE-MS اجرا شده 

 395 ا یشرکت آکام تجارت پو بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 396 ا یشرکت آکام تجارت پو بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 397 ا یشرکت آکام تجارت پو بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 398 ا یشرکت آکام تجارت پو بازرگانی  IMS اجرا شده 

 بازرسی تجهیزات صنعتی ISO 9001:2015 اجرا شده 
مشاور صنعت    یشرکت مهندس

 پژوهان مطرح 
399 

 بازرسی تجهیزات صنعتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
مشاور صنعت    یشرکت مهندس

 پژوهان مطرح 
400 

 بازرسی تجهیزات صنعتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
مشاور صنعت    یشرکت مهندس

 پژوهان مطرح 
401 

 بازرسی تجهیزات صنعتی IMS اجرا شده 
مشاور صنعت    یشرکت مهندس

 پژوهان مطرح 
402 

 403 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 404 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 405 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 406 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک  IMS اجرا شده 

 407 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک  HSE-MS اجرا شده 

 اجرا شده 
ISO27001 

 
 408 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک 

 409 شرکت آتا مهر کهن  انفورماتیک  ISO10004 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 شده   اجرا
خدمات مهندسی محیط زیست.  

 ایمنی. بهداشت حرفه ای 
 410 شرکت بهسنج کار نوین زنگان 

 ISO 14001:2015 شده   اجرا
خدمات مهندسی محیط زیست.  

 ایمنی. بهداشت حرفه ای 
 411 شرکت بهسنج کار نوین زنگان 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 شده   اجرا
خدمات مهندسی محیط زیست.  

 ایمنی. بهداشت حرفه ای 
 412 شرکت بهسنج کار نوین زنگان 

 IMS شده   اجرا
خدمات مهندسی محیط زیست.  

 ایمنی. بهداشت حرفه ای 
 413 شرکت بهسنج کار نوین زنگان 

 414 ن یفوالد شمس گل آذشرکت   نورد گرم میلگرد ساده و آلیاژی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 415 ن یشرکت فوالد شمس گل آذ نورد گرم میلگرد ساده و آلیاژی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 416 ن یشرکت فوالد شمس گل آذ نورد گرم میلگرد ساده و آلیاژی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 417 ن یشرکت فوالد شمس گل آذ نورد گرم میلگرد ساده و آلیاژی  IMS اجرا شده 

 418 شرکت ارشا کار موافق  خدماتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 419 شرکت ارشا کار موافق  خدماتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 420 شرکت ارشا کار موافق  خدماتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 421 شرکت ارشا کار موافق  خدماتی  IMS اجرا شده 

 422 موافق شرکت ارشا کار   خدماتی  HSE-MS اجرا شده 

 423 فراز مهر   منیشرکت مهندس ا HSEخدمات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 424 فراز مهر   منیشرکت مهندس ا HSEخدمات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 425 فراز مهر   منیشرکت مهندس ا HSEخدمات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 426 فراز مهر   منیشرکت مهندس ا HSEخدمات  IMS اجرا شده 

 427 موسسه زبان آوا  آموزش زبانهای خارجی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 428 اسپادانا   دیام  شگامانیشرکت پ تاسیسات و تجهیزات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 429 اسپادانا   دیام  شگامانیشرکت پ تاسیسات و تجهیزات  ISO 14001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 
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 :فکس 
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 خدمات مشاوره مدیریت
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 430 اسپادانا   دیام  شگامانیشرکت پ تاسیسات و تجهیزات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 431 اسپادانا   دیام  شگامانیشرکت پ تاسیسات و تجهیزات  IMS اجرا شده 

 432 ز یتبر  ریاوزدم  شرکت تولید رادیاتور پنلی فوالدی ISO 9001:2015 شده   اجرا

 433 ز یتبر  ریاوزدم  شرکت تولید رادیاتور پنلی فوالدی ISO 14001:2015 شده   اجرا

 434 ز یتبر  ریاوزدم  شرکت تولید رادیاتور پنلی فوالدی ISO 45001:2018 شده   اجرا

 435 ز یتبر  ریاوزدم  شرکت تولید رادیاتور پنلی فوالدی IMS شده   اجرا

 436 ز یتبر  ریاوزدم  شرکت تولید رادیاتور پنلی فوالدی ISO10004 شده   اجرا

 437 ز یتبر  ریاوزدم  شرکت رادیاتور پنلی فوالدیتولید   CE شده   اجرا

 ارائه خدمات در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 

 438 ا یآس  افرند  بام  آرتا  شرکت

 ارائه خدمات در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 

 439 ا یآس  افرند  بام  آرتا  شرکت

 ارائه خدمات در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 

 440 ا یآس  افرند  بام  آرتا  شرکت

 ارائه خدمات در زمینه بهداشت، ایمنی، محیط زیست  IMS اجرا شده 

 

 441 ا یآس  افرند  بام  آرتا  شرکت

 442 ر یالغد  گستران  مهارت  شرکت سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

آموزش، مدیریت و مهندسی سیستم  

های سالمت، ایمنی، محیط زیست و  

 کیفیت و مدیریت پرو 

 443 ی اریبخت  صنعت  سالم  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

آموزش، مدیریت و مهندسی سیستم  

های سالمت، ایمنی، محیط زیست و  

 مدیریت پرو کیفیت و  

 444 ی اریبخت  صنعت  سالم  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

آموزش، مدیریت و مهندسی سیستم  

های سالمت، ایمنی، محیط زیست و  

 کیفیت و مدیریت پرو 

 445 ی اریبخت  صنعت  سالم  شرکت

 IMS اجرا شده 

آموزش، مدیریت و مهندسی سیستم  

های سالمت، ایمنی، محیط زیست و  

 مدیریت پرو کیفیت و  

 446 ی اریبخت  صنعت  سالم  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO10015 اجرا شده 

آموزش، مدیریت و مهندسی سیستم  

های سالمت، ایمنی، محیط زیست و  

 کیفیت و مدیریت پرو 

 447 ی اریبخت  صنعت  سالم  شرکت

 448 هونام   گستران  انیک  شرکت تولید آبمیوه طبیعی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 449 هونام   گستران  انیک  شرکت تولید آبمیوه طبیعی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 450 هونام   گستران  انیک  شرکت تولید آبمیوه طبیعی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 451 هونام   گستران  انیک  شرکت تولید آبمیوه طبیعی IMS اجرا شده 

 452 هونام   گستران  انیک  شرکت تولید آبمیوه طبیعی ISO22000 اجرا شده 

 453 هونام   گستران  انیک  شرکت تولید آبمیوه طبیعی HACCP اجرا شده 

 454 ابهر   گستر  ای آس  شرکت قطعات پالستیکی  ISO 9001:2015 شده   اجرا

 455 ابهر   گستر  ای آس  شرکت قطعات پالستیکی  IATF شده   اجرا

 456 سازان   لوله  شرکت تولیدی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 457 هرمز   سپهر  مایز  شرکت تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 458 هرمز   سپهر  مایز  شرکت تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 459 هرمز   سپهر  مایز  شرکت تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 460 هرمز   سپهر  مایز  شرکت نگهداری تجهیزات بندری تعمیر و  IMS اجرا شده 

 461 هرمز   سپهر  مایز  شرکت تعمیر و نگهداری تجهیزات بندری  HSE-MS اجرا شده 

 462 کابالن   شرکت تولید سیم و کابل  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 463 کابالن   شرکت تولید سیم و کابل  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 464 کابالن   شرکت تولید سیم و کابل  ISO 45001:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 465 کابالن   شرکت تولید سیم و کابل  IMS اجرا شده 

 466 کابالن   شرکت تولید سیم و کابل  HSE-MS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
بسته بندی و تولید مواد غذایی و  

 بازرگانی 
 467 آذر   ردختیحر  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
بسته بندی و تولید مواد غذایی و  

 بازرگانی 
 468 آذر   ردختیحر  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
بسته بندی و تولید مواد غذایی و  

 بازرگانی 
 469 آذر   ردختیحر  شرکت

 IMS اجرا شده 
بسته بندی و تولید مواد غذایی و  

 بازرگانی 
 470 آذر   ردختیحر  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
بسته بندی و تولید مواد غذایی و  

 بازرگانی 
 471 آذر   ردختیحر  شرکت

 472 نا یروم  روگسترین  شرکت تولید انواع ماشین آالت صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 473 نا یروم  روگسترین  شرکت تولید انواع ماشین آالت صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 474 نا یروم  روگسترین  شرکت انواع ماشین آالت صنعتی تولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 475 نا یروم  روگسترین  شرکت تولید انواع ماشین آالت صنعتی  IMS اجرا شده 

 476 نا یروم  روگسترین  شرکت تولید انواع ماشین آالت صنعتی  HSE-MS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
واردات و تولید سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 477 ملل  هیتهو  نماد  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
واردات و تولید سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 478 ملل  هیتهو  نماد  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
واردات و تولید سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 479 ملل  هیتهو  نماد  شرکت

 IMS اجرا شده 
واردات و تولید سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 480 ملل  هیتهو  نماد  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید ظروف پالستیکی و آلومینیومی  

 آرایشی و بهداشتی 
 481 راژه یت  گلشن  سبز  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید ظروف پالستیکی و آلومینیومی  

 آرایشی و بهداشتی 
 482 راژه یت  گلشن  سبز  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 
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 خدمات مشاوره مدیریت
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
پالستیکی و آلومینیومی  تولید ظروف  

 آرایشی و بهداشتی 
 483 راژه یت  گلشن  سبز  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید ظروف پالستیکی و آلومینیومی  

 آرایشی و بهداشتی 
 484 راژه یت  گلشن  سبز  شرکت

 upvc پروفیل ISO 9001:2015 اجرا شده 
  مرصنعتیپل  انیآبا  شرکت

 پارس   جنوب
485 

 upvc پروفیل ISO 14001:2015 اجرا شده 
  مرصنعتیپل  انیآبا  شرکت

 پارس   جنوب
486 

 upvc پروفیل ISO 45001:2018 اجرا شده 
  مرصنعتیپل  انیآبا  شرکت

 پارس   جنوب
487 

 upvc پروفیل IMS اجرا شده 
  مرصنعتیپل  انیآبا  شرکت

 پارس   جنوب
489 

 upvc پروفیل ISO10004 اجرا شده 
  مرصنعتیپل  انیآبا  شرکت

 پارس   جنوب
490 

 upvc پروفیل ISO10002 اجرا شده 
  مرصنعتیپل  انیآبا  شرکت

 پارس   جنوب
491 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید تخته خرده چوب بصورت خام و  

 مالمینه 
 492 شمال   چوب  صنعت  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید تخته خرده چوب بصورت خام و  

 مالمینه 
 493 شمال   چوب  صنعت  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید تخته خرده چوب بصورت خام و  

 مالمینه 
 494 شمال   چوب  صنعت  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید تخته خرده چوب بصورت خام و  

 مالمینه 
 495 شمال   چوب  صنعت  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه  

فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 انفورماتیک 

 496 ا یپرش  ارتباطات  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه  

فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 انفورماتیک 

 497 ا یپرش  ارتباطات  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه  

فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 انفورماتیک 

 498 ا یپرش  اطاتارتب  شرکت

 IMS اجرا شده 

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه  

فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 انفورماتیک 

 499 ا یپرش  ارتباطات  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 HSE-MS اجرا شده 

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه  

فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 انفورماتیک 

 500 ا یپرش  ارتباطات  شرکت

 ISO10004 اجرا شده 

فعالیت و ارائه خدمات در زمینه  

فناوری اطالعات و ارتباطات و  

 انفورماتیک 

 501 ا یپرش  ارتباطات  شرکت

 502 کفش   شهر  فروشگاه فروشگاه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 503 پاسارگاد   یمیش  رهام  شرکت تولید مواد شیمیایی، رنگ و رزین  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 504 پاسارگاد   یمیش  رهام  شرکت تولید مواد شیمیایی، رنگ و رزین  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 505 پاسارگاد   یمیش  رهام  شرکت تولید مواد شیمیایی، رنگ و رزین  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 506 پاسارگاد   یمیش  رهام  شرکت تولید مواد شیمیایی، رنگ و رزین  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید درب و پنجره آلومینیوم و یو  

 پی وی سی 
 507 قرن   استوار  لیپروف  ایپا  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید درب و پنجره آلومینیوم و یو  

 پی وی سی 
 508 قرن   استوار  لیپروف  ایپا  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید درب و پنجره آلومینیوم و یو  

 پی وی سی 
 509 قرن   استوار  لیپروف  ایپا  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید درب و پنجره آلومینیوم و یو  

 پی وی سی 
 510 قرن   استوار  لیپروف  ایپا  شرکت

 511 زد ی  یهاد  تفلون  عیصنا  شرکت ظروف آشپزخانه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 512 زد ی  یهاد  تفلون  عیصنا  شرکت ظروف آشپزخانه  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 513 زد ی  یهاد  تفلون  عیصنا  شرکت ظروف آشپزخانه  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 514 زد ی  یهاد  تفلون  عیصنا  شرکت ظروف آشپزخانه  CE اجرا شده 

 515 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 516 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  ISO 14001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 517 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 518 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  IMS اجرا شده 

 519 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 520 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 521 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  HACCP اجرا شده 

 522 سمیک  گستران  وریط  مجموعه کشتارگاه صنعتی طیور  GMP اجرا شده 

 تولید  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  رهاور  آمارد  شرکت

 ( پالست  تایآو) طبرستان
523 

 تولید  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  رهاور  آمارد  شرکت

 ( پالست  تایآو) طبرستان
524 

 تولید  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  رهاور  آمارد  شرکت

 ( پالست  تایآو) طبرستان
525 

 تولید  IMS اجرا شده 
  رهاور  آمارد  شرکت

 ( پالست  تایآو) طبرستان
526 

 527 ساخت   نیشار  شرکت شهرسازی معماری و   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 528 ساخت   نیشار  شرکت معماری و شهرسازی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 529 ساخت   نیشار  شرکت معماری و شهرسازی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 530 ساخت   نیشار  شرکت معماری و شهرسازی  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
صنعتی،  طراحی پروژه های تجاری،  

 مسکونی 
  کیمکان  برق  یمهندس  شرکت

 سازه 
231 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  -آبیاری و زهکشی  -منابع آب

 کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری 
 532 کاوش   خاک،  آب،  شرکت

 534 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 

 535 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 536 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 

 537 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید IMS اجرا شده 

 538 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید ISO 10004:2018 اجرا شده 

 539 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید ISO21877 اجرا شده 

 540 خوزستان   چوب  نینو  شرکت تولید CE اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
درجه بندی، سورتینگ و بسته بندی  

 زعفران

  یصادرات  و  یکشاورز  شرکت

 ادمان   زعفران
541 

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
درجه بندی، سورتینگ و بسته بندی  

 زعفران

  یصادرات  و  یکشاورز  شرکت

 ادمان   زعفران
542 

 HACCP اجرا شده 
سورتینگ و بسته بندی  درجه بندی،  

 زعفران

  یصادرات  و  یکشاورز  شرکت

 ادمان   زعفران
543 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی ، عرضه و نصب سیستم های  

 اعالم و اطفاء حریق 
 544 ک یمکان  رسا  کیالکتر  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی ، عرضه و نصب سیستم های  

 اعالم و اطفاء حریق 
 545 ک یمکان  رسا  کیالکتر  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی ، عرضه و نصب سیستم های  

 اعالم و اطفاء حریق 
 546 ک یمکان  رسا  کیالکتر  شرکت

 IMS اجرا شده 
طراحی ، عرضه و نصب سیستم های  

 اعالم و اطفاء حریق 
 547 ک یمکان  رسا  کیالکتر  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
سیستم های  طراحی ، عرضه و نصب  

 اعالم و اطفاء حریق 
 548 ک یمکان  رسا  کیالکتر  شرکت

 549 گستر   مایس  پرداز  محتوا  شرکت خدمات آموزشی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 550 گستر   مایس  پرداز  محتوا  شرکت خدمات آموزشی ISO 21001:2018 اجرا شده 

 551 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 

 552 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 

 553 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 
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 554 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید IMS اجرا شده 

 555 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید HSE-MS اجرا شده 

 556 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید ISO 10004:2018 اجرا شده 

 557 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید ISO 10002:2018 اجرا شده 

 558 دماوند   پارس  آسفالت  شرکت تولید ISO 21500:2012 اجرا شده 

 نیرو. ابنیه .نفت و گاز  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کتای  یمهندس  یفن  شرکت

 خاور   یرو ین
559 

 نیرو. ابنیه .نفت و گاز  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کتای  یمهندس  یفن  شرکت

 خاور   یرو ین
560 

 نیرو. ابنیه .نفت و گاز  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کتای  یمهندس  یفن  شرکت

 خاور   یرو ین
561 

 نیرو. ابنیه .نفت و گاز  IMS اجرا شده 
  کتای  یمهندس  یفن  شرکت

 خاور   یرو ین
562 

 تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نیکاسپ  ساختمان  و  راه  شرکت

 ییایآر
563 

 تولید HSE-MS اجرا شده 
  نیکاسپ  ساختمان  و  راه  شرکت

 ییایآر
564 

 565 صنعت   نایس  شرکت ساخت سازه های فلزی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 566 صنعت   نایس  شرکت ساخت سازه های فلزی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 567 صنعت   نایس  شرکت ساخت سازه های فلزی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 568 صنعت   نایس  شرکت ساخت سازه های فلزی  IMS اجرا شده 

 569 نوتاش   دهیا  طراح  شرکت خدمات اینترنتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 570 صنعت   مبل  یصنعت  واحد تولید انواع مبلمان  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 571 صنعت   مبل  یصنعت  واحد تولید انواع مبلمان  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 572 صنعت   مبل  یصنعت  واحد تولید انواع مبلمان  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 573 صنعت   مبل  یصنعت  واحد تولید انواع مبلمان  IMS اجرا شده 

 574 صنعت   مبل  یصنعت  واحد تولید انواع مبلمان  HSE-MS اجرا شده 

 575 صنعت   مبل  یصنعت  واحد تولید انواع مبلمان  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
576 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
577 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
578 

 IMS اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
579 

 HSE-MS اجرا شده 
کاربری  ساخت و تعمیر انواع اتاق  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
580 

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
581 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
582 

 ISO 10668:2010 اجرا شده 
ساخت و تعمیر انواع اتاق کاربری  

 نیمه سنگین و سنگین

  انیشا  نینو  اطلس  شرکت

 صنعت
583 

 تولید و طراحی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ربات  یفناور   توسعه  شرکت

 وایه   یصنعت
584 

 تولید و طراحی IATF اجرا شده 
  ربات  یفناور   توسعه  شرکت

 وایه   یصنعت
585 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید قوطی و تیوبهای یکپارچه ی  

 آلومینیومی 
 586 اشاورز   شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید قوطی و تیوبهای یکپارچه ی  

 آلومینیومی 
 587 اشاورز   شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید قوطی و تیوبهای یکپارچه ی  

 آلومینیومی 
 588 اشاورز   شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید قوطی و تیوبهای یکپارچه ی  

 آلومینیومی 
 589 اشاورز   شرکت
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 590 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 591 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 592 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 593 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  IMS اجرا شده 

 594 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  HSE-MS اجرا شده 

 595 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 596 فرداد   گستر  آب  رسام  شرکت طراحی و اجرا  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 597 اکابر   نینو  ارتباطات  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 598 اکابر   نینو  ارتباطات  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 599 اکابر   نینو  ارتباطات  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 600 اکابر   نینو  ارتباطات  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  IMS اجرا شده 

 601 اکابر   نینو  ارتباطات  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات  ISO/IEC 27001:2013 اجرا شده 

 602 شرکت آماد گستر اروند  پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 603 آماد گستر اروند شرکت   پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 604 شرکت آماد گستر اروند  پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 605 شرکت آماد گستر اروند  پیمانکار  IMS اجرا شده 

 تولیدی -پیمانکار ISO 9001:2015 اجرا شده 
شرکت عمران صنعت سازه  

 تال یسا
606 

 تولیدی -پیمانکار ISO 14001:2015 اجرا شده 
عمران صنعت سازه  شرکت  

 تال یسا
607 
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 تولیدی -پیمانکار ISO 45001:2018 اجرا شده 
شرکت عمران صنعت سازه  

 تال یسا
608 

 تولیدی -پیمانکار IMS اجرا شده 
شرکت عمران صنعت سازه  

 تال یسا
609 

 تولیدی -پیمانکار ISO 3834-4:2005 اجرا شده 
شرکت عمران صنعت سازه  

 تال یسا
610 

 تولیدی -پیمانکار ISO 21500:2012 اجرا شده 
شرکت عمران صنعت سازه  

 تال یسا
611 

 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یشرکت توسعه نفت و انرژ 

 لمانید
612 

  ی شرکت توسعه نفت و انرژ پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 14001:2015 اجرا شده 
 لمان ی د

613 

 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یشرکت توسعه نفت و انرژ 

 لمانید
614 

 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی IMS اجرا شده 
  یشرکت توسعه نفت و انرژ 

 لمانید
615 

 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 21500:2012 اجرا شده 
  یشرکت توسعه نفت و انرژ 

 لمانید
616 

 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی HSE-MS اجرا شده 
  یشرکت توسعه نفت و انرژ 

 لمانید
617 

 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 10006:2017 اجرا شده 
  یشرکت توسعه نفت و انرژ 

 لمانید
618 

 619 ر یتدب  یآموزش  یموسسه علم مشاوره تحصیلی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 620 ر یتدب  یآموزش  یموسسه علم مشاوره تحصیلی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 621 ر یتدب  یآموزش  یموسسه علم مشاوره تحصیلی  ISO 21001:2018 اجرا شده 

 بسته بندی خاویار  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  انیماه  ریو تکث  دی شرکت تول

 تالش   اریخاو  ایدر  یاریخاو
622 

 خاویار بسته بندی  ISO 22000:2018 اجرا شده 
  انیماه  ریو تکث  دی شرکت تول

 تالش   اریخاو  ایدر  یاریخاو
623 

 بسته بندی خاویار  HACCP اجرا شده 
  انیماه  ریو تکث  دی شرکت تول

 تالش   اریخاو  ایدر  یاریخاو
624 

 625 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 
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 626 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 627 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 628 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  IMS اجرا شده 

 629 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 630 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 631 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 632 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 633 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 31000:2018 اجرا شده 

 634 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  ISO 22301:2012 اجرا شده 

 635 سمنگان   یانرژ  اریشرکت هم پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 636 سازان توس   نهیشرکت سرد تولید سیستم های برودتی و تهویه ISO 9001:2015 اجرا شده 

 637 سازان توس   نهیشرکت سرد تولید سیستم های برودتی و تهویه ISO 14001:2015 اجرا شده 

 638 سازان توس   نهیشرکت سرد تولید سیستم های برودتی و تهویه ISO 45001:2018 اجرا شده 

 639 سازان توس   نهیشرکت سرد تولید سیستم های برودتی و تهویه IMS اجرا شده 

 640 زد یشرکت آفاق بتن   تولید پایه های بتنی برق ISO 9001:2015 اجرا شده 

 641 دار یطراحان چوب فشرکت   تولید مبلمان ISO 9001:2015 اجرا شده 

 642 دار یشرکت طراحان چوب ف تولید مبلمان ISO 14001:2015 اجرا شده 

 643 دار یشرکت طراحان چوب ف تولید مبلمان ISO 45001:2018 اجرا شده 
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 644 دار یشرکت طراحان چوب ف تولید مبلمان IMS اجرا شده 

 645 ی منتظر  یواحد صنعت تولید  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 646 ی منتظر  یواحد صنعت تولید  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 647 ی منتظر  یواحد صنعت تولید  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 648 ی منتظر  یواحد صنعت تولید  IMS اجرا شده 

 کف پوش لمینیتتولید  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نیعباس حس  یواحد صنعت

 یخان ساک
649 

 کف پوش لمینیتتولید  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  نیعباس حس  یواحد صنعت

 یخان ساک
650 

 کف پوش لمینیتتولید  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  نیعباس حس  یواحد صنعت

 یخان ساک
651 

 کف پوش لمینیتتولید  IMS اجرا شده 
  نیعباس حس  یواحد صنعت

 یخان ساک
652 

 653 یفخار  یواحد صنعت تصفیه آبدستگاه فروش  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 654 یفخار  یواحد صنعت دستگاه تصفیه آبفروش  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 655 یفخار  یواحد صنعت دستگاه تصفیه آبفروش  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 656 یفخار  یواحد صنعت دستگاه تصفیه آبفروش  IMS اجرا شده 

 انواع ماشین آالت صنعتی  طراحی ISO 9001:2015 اجرا شده 
صنعت رادمن    زیشرکت تجه

 روزا یف
657 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ساخت قطعات سرچاهی و درون  

 چاهی نفت
 658 ران یا  یشرکت ابزار برق

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ساخت قطعات سرچاهی و درون  

 چاهی نفت
 659 ران یا  یشرکت ابزار برق

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ساخت قطعات سرچاهی و درون  

 چاهی نفت
 660 ران یا  یشرکت ابزار برق

 IMS اجرا شده 
ساخت قطعات سرچاهی و درون  

 چاهی نفت
 661 ران یا  یشرکت ابزار برق
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 29001:2020 اجرا شده 
ساخت قطعات سرچاهی و درون  

 چاهی نفت
 662 ران یا  یشرکت ابزار برق

 بسته بندی مواد غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
گستر رستاک    زیشرکت پال

 پارسه 
663 

 بسته بندی مواد غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
گستر رستاک    زیشرکت پال

 پارسه 
664 

 بسته بندی مواد غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
گستر رستاک    زیشرکت پال

 پارسه 
665 

 غذایی بسته بندی مواد  IMS اجرا شده 
گستر رستاک    زیشرکت پال

 پارسه 
666 

 بسته بندی مواد غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 
گستر رستاک    زیشرکت پال

 پارسه 
667 

 ها سد و نگهداری از بهره برداری ISO 9001:2015 اجرا شده 
عمران آب    یشرکت بهره بردار

 سلمان فارس 
668 

 ها سد و نگهداری از بهره برداری ISO 14001:2015 اجرا شده 
عمران آب    یشرکت بهره بردار

 سلمان فارس 
669 

 ها سد و نگهداری از بهره برداری ISO 45001:2018 اجرا شده 
عمران آب    یشرکت بهره بردار

 سلمان فارس 
670 

 ها سد و نگهداری از بهره برداری IMS اجرا شده 
عمران آب    یشرکت بهره بردار

 سلمان فارس 
671 

 ها سد و نگهداری از بهره برداری HSE-MS اجرا شده 
عمران آب    یشرکت بهره بردار

 سلمان فارس 
672 

 673 تامبست  یواحد صنعت آب اسید برای شارژ باتریتولید  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 674 تامبست  یواحد صنعت آب اسید برای شارژ باتریتولید  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 675 تامبست  یواحد صنعت آب اسید برای شارژ باتریتولید  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 676 تامبست  یواحد صنعت آب اسید برای شارژ باتریتولید  IMS اجرا شده 

 677 تامبست  یواحد صنعت آب اسید برای شارژ باتریتولید  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
فروش و خدمات دستگاه های  

 تصفیه آب 

آب پاک    هیمجموعه تصف

 ند یفرآ
678 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
فروش و خدمات دستگاه های  

 تصفیه آب 

آب پاک    هیمجموعه تصف

 ند یفرآ
679 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
فروش و خدمات دستگاه های  

 تصفیه آب 

آب پاک    هیمجموعه تصف

 ند یفرآ
680 

 IMS اجرا شده 
دستگاه های  فروش و خدمات 

 تصفیه آب 

آب پاک    هیمجموعه تصف

 ند یفرآ
681 

 682 آشپزخانه صدف  طبخ غذا  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 683 آشپزخانه صدف  طبخ غذا  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 684 آشپزخانه صدف  طبخ غذا  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 685 آشپزخانه صدف  طبخ غذا  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تجهیزات پزشکی و    تولید کننده

 بیمارستانی
 686 شرکت کامجو طب کوشا 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تجهیزات پزشکی و    تولید کننده

 بیمارستانی
 687 شرکت کامجو طب کوشا 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تجهیزات پزشکی و    تولید کننده

 بیمارستانی
 688 شرکت کامجو طب کوشا 

 IMS شده اجرا  
تجهیزات پزشکی و    تولید کننده

 بیمارستانی
 689 شرکت کامجو طب کوشا 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تجهیزات پزشکی و    تولید کننده

 بیمارستانی
 690 شرکت کامجو طب کوشا 

 HSE-MS اجرا شده 
تجهیزات پزشکی و    تولید کننده

 بیمارستانی
 691 شرکت کامجو طب کوشا 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
و   تاسیسات و نفت و گاز پیمانکار

 تجهیزات 

  عادیشرکت سنگرسازان م

 جنوب 
692 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
و   تاسیسات و نفت و گاز پیمانکار

 تجهیزات 

  عادیشرکت سنگرسازان م

 جنوب 
693 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
و   تاسیسات و نفت و گاز پیمانکار

 تجهیزات 

  عادیسنگرسازان مشرکت  

 جنوب 
694 

 IMS اجرا شده 
و  تاسیسات و  نفت و گاز پیمانکار:

 تجهیزات 

  عادیشرکت سنگرسازان م

 جنوب 
695 

 HSE-MS اجرا شده 
و   تاسیسات و نفت و گاز پیمانکار

 تجهیزات 

  عادیشرکت سنگرسازان م

 جنوب 
696 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
، بازرسی دیگ های بخار و   تولید

 مخازن تحت فشار
 697 توانا   یشرکت پرگاس انرژ 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
، بازرسی دیگ های بخار و   تولید

 مخازن تحت فشار
 698 توانا   یشرکت پرگاس انرژ 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
، بازرسی دیگ های بخار و   تولید

 مخازن تحت فشار
 699 توانا   یشرکت پرگاس انرژ 

 IMS اجرا شده 
، بازرسی دیگ های بخار و   تولید

 مخازن تحت فشار
 700 توانا   یشرکت پرگاس انرژ 

 701 آتسا   ایمیشرکت ک مواد غذایی وری و بسته بندی آفر ISO 9001:2015 اجرا شده 

 702 آتسا   ایمیشرکت ک مواد غذایی وری و بسته بندی آفر ISO 14001:2015 اجرا شده 

 703 آتسا   ایمیشرکت ک مواد غذایی وری و بسته بندی آفر ISO 45001:2018 اجرا شده 

 704 آتسا   ایمیشرکت ک مواد غذایی وری و بسته بندی آفر IMS اجرا شده 

 705 آتسا   ایمیشرکت ک مواد غذایی وری و بسته بندی آفر ISO 22000:2018 اجرا شده 

 706 آتسا   ایمیشرکت ک مواد غذایی وری و بسته بندی آفر HACCP اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های  

 ایمنی و تاسیسات الکتریکی 

  نیطراحان نو  منیشرکت ا

 آذران 
707 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ساخت سیستم های  طراحی و 

 ایمنی و تاسیسات الکتریکی 

  نیطراحان نو  منیشرکت ا

 آذران 
708 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های  

 ایمنی و تاسیسات الکتریکی 

  نیطراحان نو  منیشرکت ا

 آذران 
709 

 IMS اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های  

 ایمنی و تاسیسات الکتریکی 

  نیطراحان نو  منیشرکت ا

 آذران 
710 

 درب و پنجره  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 
پنجره سازان    یگروه صنعت

 کاچار 
711 

 درب و پنجره  تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 
پنجره سازان    یگروه صنعت

 کاچار 
712 

 درب و پنجره  تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 
پنجره سازان    یگروه صنعت

 کاچار 
713 

 درب و پنجره  تولید IMS اجرا شده 
پنجره سازان    یگروه صنعت

 کاچار 
714 

 و بسته بندی تولید  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یشرکت صنایع بسته بند

 ن یکاسپ
715 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 و بسته بندی تولید  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یشرکت صنایع بسته بند

 ن یکاسپ
716 

 و بسته بندی تولید  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یشرکت صنایع بسته بند

 ن یکاسپ
717 

 و بسته بندی تولید  IMS اجرا شده 
  یشرکت صنایع بسته بند

 ن یکاسپ
718 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  - برق و اتوماسیون صنعتی 

 ایمنی  –ارتینگ 
 719 ستون یشرکت سورنا صنعت ب

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  - برق و اتوماسیون صنعتی 

 ایمنی  –ارتینگ 
 720 ستون یشرکت سورنا صنعت ب

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  - برق و اتوماسیون صنعتی 

 ایمنی  –ارتینگ 
 721 ستون یشرکت سورنا صنعت ب

 IMS اجرا شده 
  - برق و اتوماسیون صنعتی 

 ایمنی  –ارتینگ 
 722 ستون یشرکت سورنا صنعت ب

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خرید،فروش،نصب وراه اندازی انواع 

 سیستم های حفاظتی و امنیتی
 723 اهورا   کیرالکترونیشرکت تدب

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
خرید،فروش،نصب وراه اندازی انواع 

 سیستم های حفاظتی و امنیتی
 724 اهورا   کیرالکترونیشرکت تدب

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
خرید،فروش،نصب وراه اندازی انواع 

 سیستم های حفاظتی و امنیتی
 725 اهورا   کیرالکترونیشرکت تدب

 IMS اجرا شده 
خرید،فروش،نصب وراه اندازی انواع 

 سیستم های حفاظتی و امنیتی
 726 اهورا   کیرالکترونیشرکت تدب

 HSE-MS اجرا شده 
خرید،فروش،نصب وراه اندازی انواع 

 حفاظتی و امنیتیسیستم های 
 727 اهورا   کیرالکترونیشرکت تدب

 728 شرکت تقواکاران لرستان  عمومی خدمات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 729 شرکت تقواکاران لرستان  عمومی خدمات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 730 شرکت تقواکاران لرستان  عمومی خدمات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 731 شرکت تقواکاران لرستان  عمومی خدمات  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خدمات اداری و پشتیبانی و  

 عمرانی
 732 تختیپا  مانیشرکت ماندگارپ

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
خدمات اداری و پشتیبانی و  

 عمرانی
 733 تختیپا  مانیشرکت ماندگارپ
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
پشتیبانی و  خدمات اداری و 

 عمرانی
 734 تختیپا  مانیشرکت ماندگارپ

 IMS اجرا شده 
خدمات اداری و پشتیبانی و  

 عمرانی
 735 تختیپا  مانیشرکت ماندگارپ

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یو نگهدار ریساخت ، نصب ، تعم

 بخار  گیو خدمات پس از فروش د

برق و    یمهندس  عیشرکت صنا

 بخار 
736 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یو نگهدار ریساخت ، نصب ، تعم

 بخار  گیو خدمات پس از فروش د

برق و    یمهندس  عیشرکت صنا

 بخار 
737 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یو نگهدار ریساخت ، نصب ، تعم

 بخار  گیو خدمات پس از فروش د

برق و    یمهندس  عیشرکت صنا

 بخار 
738 

 IMS اجرا شده 
  یو نگهدار ریساخت ، نصب ، تعم

 بخار  گیو خدمات پس از فروش د

برق و    یمهندس  عیشرکت صنا

 بخار 
739 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
در زمینه خدمات ارائه مشاوره و 

 حفاظت فنی و ایمنی
 740 آوات   منیا  ایشرکت آر

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
در زمینه خدمات ارائه مشاوره و 

 حفاظت فنی و ایمنی
 741 آوات   منیا  ایشرکت آر

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
در زمینه خدمات ارائه مشاوره و 

 حفاظت فنی و ایمنی
 742 آوات   منیا  ایشرکت آر

 IMS اجرا شده 
در زمینه خدمات ارائه مشاوره و 

 حفاظت فنی و ایمنی
 743 آوات   منیا  ایشرکت آر

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 744 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 745 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 746 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 IMS اجرا شده 
سیستم های تجهیزات و تولید 

 الکترونیکی
 747 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 748 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 749 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 HSE-MS اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 750 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن

 ISO 10668:2010 اجرا شده 
تجهیزات و سیستم های تولید 

 الکترونیکی
 751 ک یالکترون  اسورانیشرکت دن
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید دستگاه های الکتریکی و  

 الکترونیکی
 752 صنعت پادرا   ریشرکت تدب

 ISO 14001:2015 شده اجرا  
تولید دستگاه های الکتریکی و  

 الکترونیکی
 753 صنعت پادرا   ریشرکت تدب

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید دستگاه های الکتریکی و  

 الکترونیکی
 754 صنعت پادرا   ریشرکت تدب

 IMS اجرا شده 
تولید دستگاه های الکتریکی و  

 الکترونیکی
 755 صنعت پادرا   ریشرکت تدب

 مشاور   مهندس ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نیمشاور تک  نیشرکت مهندس

 ) تکتاکام (  انیتوسعه ک
756 

 مشاور   مهندس HSE-MS اجرا شده 
  نیمشاور تک  نیشرکت مهندس

 ) تکتاکام (  انیتوسعه ک
757 

 758 زالل آب   یشرکت بازرگان بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 759 ونی شرکت آذر فلز پا تولید درب و حفاظ فلزی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 760 ونی شرکت آذر فلز پا تولید درب و حفاظ فلزی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 761 ونی شرکت آذر فلز پا تولید درب و حفاظ فلزی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 762 ونی شرکت آذر فلز پا تولید درب و حفاظ فلزی IMS اجرا شده 

 763 نده یشرکت آچارکاران آ تعمیرات لوازم خانگی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 764 نده یشرکت آچارکاران آ تعمیرات لوازم خانگی ISO 10002:2018 اجرا شده 

 765 نده یشرکت آچارکاران آ تعمیرات لوازم خانگی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 گذاریمشاور سرمایه  ISO 9001:2015 اجرا شده 
شرکت اعتماد گستر صنعت  

 هرمزگان
766 

 767 بتن   کیریآ  کادیشرکت ا بازرگانی _پیمانکاری ISO 9001:2015 اجرا شده 

 768 بتن   کیریآ  کادیشرکت ا بازرگانی _پیمانکاری ISO 14001:2015 اجرا شده 

 769 بتن   کیریآ  کادیشرکت ا بازرگانی _پیمانکاری ISO 45001:2018 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 770 بتن   کیریآ  کادیشرکت ا بازرگانی _پیمانکاری IMS شده اجرا  

 771 بتن   کیریآ  کادیشرکت ا بازرگانی _پیمانکاری HSE-MS اجرا شده 

 772 بتن   کیریآ  کادیشرکت ا بازرگانی _پیمانکاری ISO 21500:2012 اجرا شده 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 
پردازان  شرکت کاوش داده  

 ر یسف
773 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
774 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
775 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید IMS اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
776 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید HSE-MS اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
777 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 10002:2018 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
778 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 10004:2018 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
779 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO/IEC 27001:2013 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
780 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 31000:2018 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
781 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 10015:2019 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
782 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO/IEC 27037:2012 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
783 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 28001:2007 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
784 

 اجرا شده 
ISO/IEC 30137-

1:2019 
 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید

شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
785 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 22311:2012 شده اجرا  
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
786 

 شبکه   تجهیز  خدمات  و  تولید ISO 21500:2012 اجرا شده 
شرکت کاوش داده پردازان  

 ر یسف
787 
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الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 788 شرکت ایده جویان خلیج فارس کارآفرینی و کسب و کار   مشاوره ISO 9001:2015 اجرا شده 

 789 شرکت آذران جوش گستر آمل  خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 790 شرکت آذران جوش گستر آمل  خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 791 شرکت آذران جوش گستر آمل  خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 792 شرکت آذران جوش گستر آمل  خدماتی IMS اجرا شده 

 793 ک یصفر و  لیفروشگاه موبا موبایل   خدمات  و  فروش ISO 9001:2015 اجرا شده 

 794 ک یصفر و  لیفروشگاه موبا موبایل   خدمات  و  فروش ISO 10004:2018 اجرا شده 

 795 ن یبر  صنعت  آرتا  شرکت تولید و توزیع قطعات صنعتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 تولید و توزیع قطعات صنعتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
 ن یبر  صنعت  آرتا  شرکت

796 

 تولید و توزیع قطعات صنعتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
 ن یبر  صنعت  آرتا  شرکت

797 

 تولید و توزیع قطعات صنعتی IMS اجرا شده 
 ن یبر  صنعت  آرتا  شرکت

798 

 بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  انایآر  یالملل  نیب  توسعه  شرکت

 جم
799 

 بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  انایآر  یالملل  نیب  توسعه  شرکت

 جم
800 

 بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  انایآر  یالملل  نیب  توسعه  شرکت

 جم
801 

 بازرگانی  IMS اجرا شده 
  انایآر  یالملل  نیب  توسعه  شرکت

 جم
802 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید و تامین محصوالت نفتی و پترو  

 شیمی
 803 جم  پتروطلوع  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید و تامین محصوالت نفتی و پترو  

 شیمی
 804 جم  پتروطلوع  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید و تامین محصوالت نفتی و پترو  

 شیمی
 805 جم  پتروطلوع  شرکت
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 
تولید و تامین محصوالت نفتی و پترو  

 شیمی
 806 جم  پتروطلوع  شرکت

 ISO 29001:2020 اجرا شده 
تولید و تامین محصوالت نفتی و پترو  

 شیمی
 807 جم  پتروطلوع  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
تولید و تامین محصوالت نفتی و پترو  

 شیمی
 808 جم  پتروطلوع  شرکت

 809 س یپرد  شی مایپ  پارس  شرکت مهندس مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 810 س یپرد  شی مایپ  پارس  شرکت مهندس مشاور  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 811 س یپرد  شی مایپ  پارس  شرکت مهندس مشاور  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 812 س یپرد  شی مایپ  پارس  شرکت مهندس مشاور  IMS اجرا شده 

 تولید خوراک دام و طیور  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  وری ط  دام  و  خوراک  شرکت

 ی را   پاک  سنادان
813 

 تولید خوراک دام و طیور  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  وری ط  دام  و  خوراک  شرکت

 ی را   پاک  سنادان
814 

 تولید خوراک دام و طیور  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  وری ط  دام  و  خوراک  شرکت

 ی را   پاک  سنادان
815 

 تولید خوراک دام و طیور  IMS اجرا شده 
  وری ط  دام  و  خوراک  شرکت

 ی را   پاک  سنادان
816 

 تولید خوراک دام و طیور  ISO 22000:2018 اجرا شده 
  وری ط  دام  و  خوراک  شرکت

 ی را   پاک  سنادان
817 

 تولید خوراک دام و طیور  HACCP اجرا شده 
  وری ط  دام  و  خوراک  شرکت

 ی را   پاک  سنادان
818 

 اجرا شده 
ISO 9001:2015 تولید و بسته بندی موادغذایی 

  افق  صنعت  همگام  شرکت

 انه یخاورم
819 

 شده اجرا  
ISO 14001:2015 

  افق  صنعت  همگام  شرکت تولید و بسته بندی موادغذایی

 انه یخاورم
820 

 اجرا شده 
ISO 45001:2018 

  افق  صنعت  همگام  شرکت تولید و بسته بندی موادغذایی

 انه یخاورم
821 

 اجرا شده 
IMS 

  افق  صنعت  همگام  شرکت تولید و بسته بندی موادغذایی

 انه یخاورم
822 

 اجرا شده 
HACCP 

  افق  صنعت  همگام  شرکت تولید و بسته بندی موادغذایی

 انه یخاورم
823 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 اجرا شده 
HALAL 

  افق  صنعت  همگام  شرکت تولید و بسته بندی موادغذایی

 انه یخاورم
824 

 تجهیزات شبکه و دیتا سنتر  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  عصر  ارتباط  جاودان  شرکت

 تالیجید
825 

 تجهیزات شبکه و دیتا سنتر  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  عصر  ارتباط  جاودان  شرکت

 تالیجید
826 

 تجهیزات شبکه و دیتا سنتر  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  عصر  ارتباط  جاودان  شرکت

 تالیجید
827 

 تجهیزات شبکه و دیتا سنتر  IMS اجرا شده 
  عصر  ارتباط  جاودان  شرکت

 تالیجید
828 

 829 ارتباط   یهاد  نهاد  شرکت پیمانکار برق  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 830 ارتباط   یهاد  نهاد  شرکت پیمانکار برق  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 831 ارتباط   یهاد  نهاد  شرکت پیمانکار برق  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 832 ارتباط   یهاد  نهاد  شرکت پیمانکار برق  IMS اجرا شده 

 ADWA QADA CO. 833 خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 834 مارشن   نیزر  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 835 مارشن   نیزر  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 836 مارشن   نیزر  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 837 مارشن   نیزر  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 838 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 839 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 840 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 841 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

 842 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  HSE-MS اجرا شده 

 843 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 844 پارت   نییآ  ژرف  شرکت بازرگانی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 845 جم  کار  نیزر خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 846 جم  کار  نیزر خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 847 جم  کار  نیزر خدماتی HSE-MS اجرا شده 

 848 ی فناور   کاربرد  گسترش  شرکت تولیدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 849 ی فناور   کاربرد  گسترش  شرکت تولیدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 850 ی فناور   کاربرد  گسترش  شرکت تولیدی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 851 ی فناور   کاربرد  گسترش  شرکت تولیدی  IMS اجرا شده 

 852 ورنا   نیراد  آوران  دانش  شرکت کود انواع  تولید   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 853 ورنا   نیراد  آوران  دانش  شرکت کود انواع  تولید   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 854 ورنا   نیراد  آوران  دانش  شرکت کود انواع  تولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 855 ورنا   نیراد  آوران  دانش  شرکت کود انواع  تولید   IMS اجرا شده 

 856 لدا یگ  تجارت  کتای  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 857 لدا یگ  تجارت  کتای  شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 858 لدا یگ  تجارت  کتای  شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 859 لدا یگ  تجارت  کتای  شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 
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 World Acid 860   شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 World Acid 861   شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 World Acid 862   شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 World Acid 863   شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 

 World Acid 864   شرکت بازرگانی  HSE-MS اجرا شده 

 World Acid 865   شرکت بازرگانی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 866 خزر   هیپا  لیف  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 867 خزر   هیپا  لیف  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 868 خزر   هیپا  لیف  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 869 خزر   هیپا  لیف  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 870 خزر   هیپا  لیف  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 871 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 872 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 873 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 874 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  IMS اجرا شده 

 875 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  HSE-MS اجرا شده 

 876 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 877 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
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 878 کبود  نیتفکرسبزنگ  شرکت تولیدی  GMP اجرا شده 

 879 سازه   قائم  معراج  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 880 سازه   قائم  معراج  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 881 سازه   قائم  معراج  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 882 سازه   قائم  معراج  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 883 سازه   قائم  معراج  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
واردات تجهیزات یکبار مصرف  

 پزشکی 
 884 گستر  جم  طب  فراز  شرکت

 بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نینو  یایمیک  رگانیت  شرکت

 اروند 
885 

 بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  نینو  یایمیک  رگانیت  شرکت

 اروند 
886 

 بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  نینو  یایمیک  رگانیت  شرکت

 اروند 
887 

 بازرگانی  IMS اجرا شده 
  نینو  یایمیک  رگانیت  شرکت

 اروند 
888 

 889 ا یآر  دانه  شکوه  شرکت خوراک دام و طیور   تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 

 890 ا یآر  دانه  شکوه  شرکت خوراک دام و طیور   تولید GMP اجرا شده 

 891 انی رانی ا  ناب  گوارا  شرکت تولید و مونتاژ دستگاه تصفیه آب ISO 9001:2015 اجرا شده 

 892 انی رانی ا  ناب  گوارا  شرکت تولید و مونتاژ دستگاه تصفیه آب ISO 14001:2015 اجرا شده 

 893 انی رانی ا  ناب  گوارا  شرکت تولید و مونتاژ دستگاه تصفیه آب ISO 45001:2018 اجرا شده 

 894 انی رانی ا  ناب  گوارا  شرکت تولید و مونتاژ دستگاه تصفیه آب IMS اجرا شده 

 895 چرخش   یصنعت  گروه تولیدی  ISO 9001:2015 شده   اجرا
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 896 چرخش   یصنعت  گروه تولیدی  ISO 14001:2015 شده   اجرا

 897 چرخش   یصنعت  گروه تولیدی  ISO 45001:2018 شده   اجرا

 898 چرخش   یصنعت  گروه تولیدی  IMS شده   اجرا

 899 سبز   ور  بهره  ندیفرآ  شرکت تولید مواد شوینده  CE اجرا شده 

 تولیدی  ISO 10002:2018 اجرا شده 
  سوت  سه  ساز  زهیپاک  شرکت

 یمیش
900 

 تولیدی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  سوت  سه  ساز  زهیپاک  شرکت

 یمیش
901 

 تولیدی  ISO 10668:2010 اجرا شده 
  سوت  سه  ساز  زهیپاک  شرکت

 یمیش
902 

 تولیدی  CE اجرا شده 
  سوت  سه  ساز  زهیپاک  شرکت

 یمیش
903 

 904 آوا   فن  سامانه  داده  شرکت خدماتی ISO 27001:2013 اجرا شده 

 905 د ی ام  یکیالکتر  فروشگاه خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 906 د ی ام  یکیالکتر  فروشگاه خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 907 د ی ام  یکیالکتر  فروشگاه خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 908 د ی ام  یکیالکتر  فروشگاه خدماتی IMS اجرا شده 

 صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
909 

 صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
910 

 صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
911 

 صنایع غذایی  IMS اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
912 

 صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
913 
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 صنایع غذایی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
914 

 صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 
  مهر  نیزر  شرکت

 (نهیگلش)نیلیشا
915 

 916 مرند   یمجلس  باقلوا  و  ینیریش صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 917 آذراتفاق   شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 918 آذراتفاق   شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 919 آذراتفاق   شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 920 آذراتفاق   شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 921 آذراتفاق   شرکت پیمانکار  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 922 پارس   تونل  سد  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 923 شرق   تاراتک  پرداز  داده  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 924 مهرآباد   همتاگاز  شرکت تامین گازهای آزمایشگاهی و صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 925 مهرآباد   همتاگاز  شرکت تامین گازهای آزمایشگاهی و صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 926 مهرآباد   همتاگاز  شرکت تامین گازهای آزمایشگاهی و صنعتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 927 مهرآباد   همتاگاز  شرکت تامین گازهای آزمایشگاهی و صنعتی  IMS اجرا شده 

 928 رخ   فرخ  ینترنتیا  فروشگاه خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 929 رخ   فرخ  ینترنتیا  فروشگاه خدماتی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 930 اسپرلوس   دهی پد  ایپو  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 931 اسپرلوس   دهی پد  ایپو  شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 932 اسپرلوس   دهی پد  ایپو  شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 933 اسپرلوس   دهی پد  ایپو  شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 

 934 اسپرلوس   دهی پد  ایپو  شرکت بازرگانی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 935 اسپرلوس   دهی پد  ایپو  شرکت بازرگانی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 936 فردا   توسعه  سروش  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 937 فردا   توسعه  سروش  شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 938 فردا   توسعه  سروش  شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 939 فردا   توسعه  سروش  شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 

 940 فردا   توسعه  سروش  شرکت بازرگانی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 941 فردا   توسعه  سروش  شرکت بازرگانی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 942 ی د  یبنا   آب  شرکت مهندس مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 943 ی د  یبنا   آب  شرکت مهندس مشاور  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 944 ی د  یبنا   آب  شرکت مهندس مشاور  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 945 ی د  یبنا   آب  شرکت مهندس مشاور  IMS اجرا شده 

 946 ی د  یبنا   آب  شرکت مهندس مشاور  HSE-MS اجرا شده 

 947 صبا  انیرا  ختهیفره  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات خدمات   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 948 صبا  انیرا  ختهیفره  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات خدمات   ISO 10004:2018 اجرا شده 

 949 صبا  انیرا  ختهیفره  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات خدمات   ISO 27001:2013 اجرا شده 
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 950 صبا  انیرا  ختهیفره  شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات خدمات   ISO 20000-1:2018 اجرا شده 

 951 رسانا   کابل  اعتماد  شرکت تولید انواع سیم و کابل  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 952 رسانا   کابل  اعتماد  شرکت تولید انواع سیم و کابل  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 953 رسانا   کابل  اعتماد  شرکت تولید انواع سیم و کابل  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 954 رسانا   کابل  اعتماد  شرکت تولید انواع سیم و کابل  IMS اجرا شده 

 955 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  HACCP اجرا شده 

 956 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  GHP اجرا شده 

 957 جنت   نفت  شیپاال  شرکت تولید قیر  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 958 جنت   نفت  شیپاال  شرکت تولید قیر  CE اجرا شده 

 959 اژگو   ساختمان  و  راه  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  شهر  بایز  رگرانیتدب  شرکت

 و یآر
960 

 خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  شهر  بایز  رگرانیتدب  شرکت

 و یآر
961 

 خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  شهر  بایز  رگرانیتدب  شرکت

 و یآر
962 

 خدماتی IMS اجرا شده 
  شهر  بایز  رگرانیتدب  شرکت

 و یآر
963 

 خدماتی HSE-MS اجرا شده 
  شهر  بایز  رگرانیتدب  شرکت

 و یآر
964 

 مهندس مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  منیا  مشاور  نیمهندس  شرکت

 آروند 
965 

 966 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 967 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 968 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 969 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  IMS اجرا شده 

 970 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  HSE-MS اجرا شده 

 971 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 972 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 973 ار یزدیا  وصنعت  علم  شرکت تولیدی  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 آموزش و خدمات حسابداری  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  سبز  یآما   یحسابدار  موسسه

 کوثر 
974 

 حسابداری آموزش و خدمات   ISO 21001:2018 اجرا شده 
  سبز  یآما   یحسابدار  موسسه

 کوثر 
975 

 976 ان ی پارس  مریپل  الماس   شرکت تولید قطعات پلیمری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 977 ان ی پارس  مریپل  الماس   شرکت تولید قطعات پلیمری  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 978 ان ی پارس  مریپل  الماس   شرکت تولید قطعات پلیمری  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 979 ان ی پارس  مریپل  الماس   شرکت تولید قطعات پلیمری  IMS اجرا شده 

 980 کرمانشاه   حفاظ  هانیک  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 981 کرمانشاه   حفاظ  هانیک  شرکت خدماتی ISO 14001:2015 شده   اجرا

 982 کرمانشاه   حفاظ  هانیک  شرکت خدماتی ISO 45001:2018 شده   اجرا

 983 کرمانشاه   حفاظ  هانیک  شرکت خدماتی IMS شده   اجرا

 984 کرمانشاه   حفاظ  هانیک  شرکت خدماتی ISO 29001:2020 اجرا شده 

 985 کرمانشاه   حفاظ  هانیک  شرکت خدماتی ISO 21500:2012 اجرا شده 
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 986 رتور یا  رانیا  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 987 رتور یا  رانیا  شرکت خدماتی ISO 10002:2018 اجرا شده 

 988 رتور یا  رانیا  شرکت خدماتی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 989 توکان   زعفران  شرکت صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ساخت و تامین قطعات و تجهیزات

 صنایع

  فناوران  یمهندس  شرکت

 رستاپاد 
990 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ساخت و تامین قطعات و تجهیزات

 صنایع

  فناوران  یمهندس  شرکت

 رستاپاد 
991 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ساخت و تامین قطعات و تجهیزات

 صنایع

  فناوران  یمهندس  شرکت

 رستاپاد 
992 

 IMS اجرا شده 
  ساخت و تامین قطعات و تجهیزات

 صنایع

  فناوران  یمهندس  شرکت

 رستاپاد 
993 

 994 شرق   توسعه  و  شیآما  شرکت مهندس مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 995 امرتات   یکاال  یمیش  شرکت تولید چسب صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 996 امرتات   یکاال  یمیش  شرکت تولید چسب صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 997 امرتات   یکاال  یمیش  شرکت تولید چسب صنعتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 998 امرتات   یکاال  یمیش  شرکت تولید چسب صنعتی  IMS اجرا شده 

 999 س یدات  پنجره  ایپو  شرکت تولید چسب صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1000 س یدات  پنجره  ایپو  شرکت تولید چسب صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1001 س یدات  پنجره  ایپو  شرکت صنعتی تولید چسب   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1002 س یدات  پنجره  ایپو  شرکت تولید چسب صنعتی  IMS اجرا شده 

 Somobis 1003  یصنعت  واحد روغن موتور  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 
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 Somobis 1004  یصنعت  واحد روغن موتور  تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 

 Somobis 1005  یصنعت  واحد روغن موتور  تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 

 Somobis 1006  یصنعت  واحد روغن موتور  تولید IMS اجرا شده 

 Somobis 1007  یصنعت  واحد روغن موتور  تولید ISO 29001:2020 اجرا شده 

 1008 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1009 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1010 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1011 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 1012 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 1013 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 1014 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1015 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 1016 کوروش   یای پو  تمدن  شرکت پیمانکار  ISO 22301:2019 اجرا شده 

 1017 حانی ر  گل  نگیکتر صنایع غذایی  ISO 9001:2018 اجرا شده 

 1018 حانی ر  گل  نگیکتر صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1019 حانی ر  گل  نگیکتر صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 1020 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1021 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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الکترونیک از سازمان 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1022 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1023 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  IMS اجرا شده 

 1024 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1025 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1026 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  HSE-MS اجرا شده 

 1027 مرند   صنعت  کرال  شرکت تولید تریلر  ISO 17945:2015 اجرا شده 

 1028 جان یآذربا  فوم  نیمیس  شرکت تولیدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1029 جان یآذربا  فوم  نیمیس  شرکت تولیدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1030 جان یآذربا  فوم  نیمیس  شرکت تولیدی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1031 جان یآذربا  فوم  نیمیس  شرکت تولیدی  IMS اجرا شده 

 1032 داالهو   صنعت  پرتو  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1033 داالهو   صنعت  پرتو  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1034 داالهو   صنعت  پرتو  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1035 داالهو   صنعت  پرتو  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
, توزیع مواد و تجهیزات  طراحی تهیه,  

 شیمیایی

  هدف)  یمیش  ایسکو  شرکت

 ( دارو
1036 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
, توزیع مواد و تجهیزات  طراحی تهیه,  

 شیمیایی

  هدف)  یمیش  ایسکو  شرکت

 ( دارو
1037 

 ISO 45001:2018 شده اجرا  
, توزیع مواد و تجهیزات  طراحی تهیه,  

 شیمیایی

  هدف)  یمیش  ایسکو  شرکت

 ( دارو
1038 

 IMS اجرا شده 
, توزیع مواد و تجهیزات  طراحی تهیه,  

 شیمیایی

  هدف)  یمیش  ایسکو  شرکت

 ( دارو
1039 
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الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1040 کنگان  هیریخ خیریه ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1041 د یحد  کوشا  مهام  شرکت پیمانکار معدن  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1042 د یحد  کوشا  مهام  شرکت پیمانکار معدن  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1043 د یحد  کوشا  مهام  شرکت پیمانکار معدن  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1044 د یحد  کوشا  مهام  شرکت پیمانکار معدن  IMS اجرا شده 

 1045 د یحد  کوشا  مهام  شرکت پیمانکار معدن  HSE-MS اجرا شده 

 خدماتی   -بازرگانی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1046 

 خدماتی   -بازرگانی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1047 

 خدماتی   -بازرگانی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1048 

 خدماتی   -بازرگانی IMS اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1049 

 خدماتی   -بازرگانی ISO 21500:2012 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1050 

 خدماتی   -بازرگانی ISO 10002:2018 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1051 

 خدماتی   -بازرگانی ISO 10004:2018 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1052 

 1053 ی مرکز   بخار  انیرانیا  شرکت تولید ادوات دیگ بخار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1054 ی مرکز   بخار  انیرانیا  شرکت تولید ادوات دیگ بخار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1055 ی مرکز   بخار  انیرانیا  شرکت تولید ادوات دیگ بخار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1056 ی مرکز   بخار  انیرانیا  شرکت تولید ادوات دیگ بخار  IMS اجرا شده 

 تولید کیوسک های اطالعاتی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1057 
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 اطالعاتیتولید کیوسک های   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1058 

 تولید کیوسک های اطالعاتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1059 

 تولید کیوسک های اطالعاتی IMS اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1060 

 اطالعاتیتولید کیوسک های   ISO 10004:2018 اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1061 

 تولید کیوسک های اطالعاتی ISO 10002:2018 اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1062 

 تولید کیوسک های اطالعاتی HSE-MS اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1063 

 اطالعاتیتولید کیوسک های   ISO 10668:2010 اجرا شده 
  گسترستاره  فرانورجنوب  شرکت

 ل یسه
1064 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت ماشین آالت و  

 تجهیزات صنعتی 

  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1065 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت ماشین آالت و  

 تجهیزات صنعتی 

  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1066 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت ماشین آالت و  

 تجهیزات صنعتی 

  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1067 

 IMS اجرا شده 
طراحی و ساخت ماشین آالت و  

 تجهیزات صنعتی 

  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1068 

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی و ساخت ماشین آالت و  

 تجهیزات صنعتی 

  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1069 

 1070 شرق   جنوب  فراز  روین  شرکت پیمانکار برق  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1071 شرق   جنوب  فراز  روین  شرکت پیمانکار برق  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1072 شرق   جنوب  فراز  روین  شرکت پیمانکار برق  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1073 شرق   جنوب  فراز  روین  شرکت پیمانکار برق  IMS اجرا شده 

 1074 شرق   جنوب  فراز  روین  شرکت پیمانکار برق  HSE-MS اجرا شده 

 1075 لیم  داالس  یصنعت  واحد تولید و بسته بندی مواد غذایی HACCP اجرا شده 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید قطعات صنعتی و مبدل های  

 حرارتی

  توس  قطعه  ارانی  شرکت

 ( توس  آلفا)  خراسان
1076 

 ISO 14001:2015 شده اجرا  
تولید قطعات صنعتی و مبدل های  

 حرارتی

  توس  قطعه  ارانی  شرکت

 ( توس  آلفا)  خراسان
1077 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید قطعات صنعتی و مبدل های  

 حرارتی

  توس  قطعه  ارانی  شرکت

 ( توس  آلفا)  خراسان
1078 

 IMS اجرا شده 
تولید قطعات صنعتی و مبدل های  

 حرارتی

  توس  قطعه  ارانی  شرکت

 ( توس  آلفا)  خراسان
1079 

 1080 ماهان   فوالد  پرتو  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1081 ماهان   فوالد  پرتو  شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1082 ماهان   فوالد  پرتو  شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1083 ماهان   فوالد  پرتو  شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 

 پاالیشگاه های نفتی  ساخت  و  طراحی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  پتروگستر  مبتکران  شرکت

 جهان   نقش
1084 

 پاالیشگاه های نفتی  ساخت  و  طراحی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  پتروگستر  مبتکران  شرکت

 جهان   نقش
1085 

 پاالیشگاه های نفتی  ساخت  و  طراحی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  پتروگستر  مبتکران  شرکت

 جهان   نقش
1086 

 پاالیشگاه های نفتی  ساخت  و  طراحی IMS اجرا شده 
  پتروگستر  مبتکران  شرکت

 جهان   نقش
1087 

 1088 ران یا  یصنعت  یها   پمپ  شرکت طراحی وساخت پمپ های صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1089 دآ یچ  سن  مجموعه صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1090 دآ یچ  سن  مجموعه صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1091 دآ یچ  سن  مجموعه صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 پیمانکارآب و فاضالب  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ساتیتاس  صنعت  شرکت

 الش یم
1092 

 فاضالب پیمانکارآب و   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ساتیتاس  صنعت  شرکت

 الش یم
1093 
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 توسعه تجارت ایران 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

 پیمانکارآب و فاضالب  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ساتیتاس  صنعت  شرکت

 الش یم
1094 

 پیمانکارآب و فاضالب  IMS اجرا شده 
  ساتیتاس  صنعت  شرکت

 الش یم
1095 

 اتوماسیون شبکه های توزیع برق  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کیالکترون  عیصنا  شرکت

 کنترل   فرتاک
1096 

 اتوماسیون شبکه های توزیع برق  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کیالکترون  عیصنا  شرکت

 کنترل   فرتاک
1097 

 اتوماسیون شبکه های توزیع برق  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کیالکترون  عیصنا  شرکت

 کنترل   فرتاک
1098 

 اتوماسیون شبکه های توزیع برق  IMS اجرا شده 
  کیالکترون  عیصنا  شرکت

 کنترل   فرتاک
1099 

 اتوماسیون شبکه های توزیع برق  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  کیالکترون  عیصنا  شرکت

 کنترل   فرتاک
1100 

 اتوماسیون شبکه های توزیع برق  ISO 27001:2013 اجرا شده 
  کیالکترون  عیصنا  شرکت

 کنترل   فرتاک
1101 

 1102 نوپاک   فاخرصنعت  شرکت ماشین آالت صنعتی تولید انواع   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1103 نوپاک   فاخرصنعت  شرکت تولید انواع ماشین آالت صنعتی  ISO 29001:2020 اجرا شده 

 خدمات آموزشی  ISO 9001:2018 اجرا شده 
  یکیالکترون  مدارس  شرکت

 مهربان   اری  یمجاز
1104 

 خدمات آموزشی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  یکیالکترون  مدارس  شرکت

 مهربان   اری  یمجاز
1105 

 خدمات آموزشی  ISO 21001:2018 اجرا شده 
  یکیالکترون  مدارس  شرکت

 مهربان   اری  یمجاز
1106 

 1107 تجارت  ابی کام  شرکت ی سلولز  محصوالت  صادرات  و  واردات ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1108 تجارت  ابی کام  شرکت ی سلولز  محصوالت  صادرات  و  واردات ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1109 تجارت  ابی کام  شرکت ی سلولز  محصوالت  صادرات  و  واردات ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1110 تجارت  ابی کام  شرکت ی سلولز  محصوالت  صادرات  و  واردات IMS اجرا شده 

 1111 ی هاد  بازرگان  مهام  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1112 ( بخت  گل)گستر  هنیم  شرکت صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1113 ( بخت  گل)گستر  هنیم  شرکت صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1114 ( بخت  گل)گستر  هنیم  شرکت صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1115 ( بخت  گل)گستر  هنیم  شرکت صنایع غذایی  IMS اجرا شده 

 1116 ( بخت  گل)گستر  هنیم  شرکت صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1117 زیتبر  نیمب  فتح  شرکت تولید تجهیزات آموزشی و اداری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1118 زیتبر  نیمب  فتح  شرکت تولید تجهیزات آموزشی و اداری  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1119 زیتبر  نیمب  فتح  شرکت آموزشی و اداری تولید تجهیزات   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1120 زیتبر  نیمب  فتح  شرکت تولید تجهیزات آموزشی و اداری  IMS اجرا شده 

 ISO22000:2018 اجرا شده 
تهیه و تولید، خرید و فروش زعفران  

 خشکبار حبوبات 

  زعفران  صنعت  و  کشت  شرکت

 برزگر 
1121 

 ISO 3632:2011 اجرا شده 
خرید و فروش زعفران  تهیه و تولید،  

 خشکبار حبوبات 

  زعفران  صنعت  و  کشت  شرکت

 برزگر 
1122 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 1123 ان یک  هیابن  عمران  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 1124 ان یک  هیابن  عمران  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 1125 ان یک  هیابن  عمران  شرکت

 IMS اجرا شده 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 1126 ان یک  هیابن  عمران  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 1127 ان یک  هیابن  عمران  شرکت

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  

 بازرگانی 
 1128 ان یک  هیابن  عمران  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات و  

 تجهیزات 
 1129 تفتان   عمران  پارس  شرکت
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 ISO 14001:2015 اجرا شده 
پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات و  

 تجهیزات 
 1130 تفتان   عمران  پارس  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات و  

 تجهیزات 
 1131 تفتان   عمران  پارس  شرکت

 IMS اجرا شده 
پیمانکار ابنیه، راه، آب، تاسیسات و  

 تجهیزات 
 1132 تفتان   عمران  پارس  شرکت

 1133 ا یآر  تمدن  ماهان  شرکت مشاوره مهاجرت و بازرگانی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید، توزیع و فروش انواع افزودنی  

 های بتن و کفپوش های صنعتی
 1134 اترک   نیبه  بتن  سخت  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
افزودنی  تولید، توزیع و فروش انواع  

 های بتن و کفپوش های صنعتی
 1135 اترک   نیبه  بتن  سخت  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید، توزیع و فروش انواع افزودنی  

 های بتن و کفپوش های صنعتی
 1136 اترک   نیبه  بتن  سخت  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید، توزیع و فروش انواع افزودنی  

 های بتن و کفپوش های صنعتی
 1137 اترک   نیبه  بتن  تسخ  شرکت

 1138 ذ یپان  تزایپ فست فود ISO 22000:2018 اجرا شده 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1139 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1140 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1141 

 خدمات فنی و مهندسی  IMS اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1142 

 خدمات فنی و مهندسی  HSE-MS اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1143 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 10006:2017 اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1144 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 21500:2012 اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1145 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  یمهندس  و  یفن  خدمات  شرکت

 کو یپا  ایآس  پاسارگاد  پتروسازان
1146 

 ارائه خدمات چاپی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  مهرگان  رنگ  ماه  یتعاون  شرکت

 چاپ 
1147 
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 چاپی ارائه خدمات   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  مهرگان  رنگ  ماه  یتعاون  شرکت

 چاپ 
1148 

 ارائه خدمات چاپی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  مهرگان  رنگ  ماه  یتعاون  شرکت

 چاپ 
1149 

 ارائه خدمات چاپی  IMS اجرا شده 
  مهرگان  رنگ  ماه  یتعاون  شرکت

 چاپ 
1150 

 ارائه خدمات چاپی  GMP اجرا شده 
  مهرگان  رنگ  ماه  یتعاون  شرکت

 چاپ 
1151 

 1152 تفتان یصنعت  یها  غهیت  شرکت تولیدکننده تیغه های فوالدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1153 تفتان یصنعت  یها  غهیت  شرکت تولیدکننده تیغه های فوالدی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی، مشاوره و تولید سیستم های  

 تهویه مطبوع 
 1154 ران یا  لدیچ  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی، مشاوره و تولید سیستم های  

 تهویه مطبوع 
 1155 ران یا  لدیچ  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی، مشاوره و تولید سیستم های  

 تهویه مطبوع 
 1156 ران یا  لدیچ  شرکت

 IMS اجرا شده 
طراحی، مشاوره و تولید سیستم های  

 تهویه مطبوع 
 1157 ران یا  لدیچ  شرکت

 CE اجرا شده 
طراحی، مشاوره و تولید سیستم های  

 تهویه مطبوع 
 1158 ران یا  لدیچ  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

سرمایه گذاری مالی،طراحی،اجرا  

ومدیریت پروژه های صنعتی 

 وساختمانی 

  آباد  مسکن  و  عمران  شرکت

 ی د
1159 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

مالی،طراحی،اجرا  سرمایه گذاری  

ومدیریت پروژه های صنعتی 

 وساختمانی 

  آباد  مسکن  و  عمران  شرکت

 ی د
1160 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

سرمایه گذاری مالی،طراحی،اجرا  

ومدیریت پروژه های صنعتی 

 وساختمانی 

  آباد  مسکن  و  عمران  شرکت

 ی د
1161 

 IMS اجرا شده 

مالی،طراحی،اجرا  سرمایه گذاری  

ومدیریت پروژه های صنعتی 

 وساختمانی 

  آباد  مسکن  و  عمران  شرکت

 ی د
1162 

 اپلیکیشن   ساخت  توسعه وب و ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ابر  نینو  پردازش  انیرا  شرکت

 محور 
1163 

 اپلیکیشن   ساخت  توسعه وب و ISO 27001:2013 اجرا شده 
  ابر  نینو  پردازش  انیرا  شرکت

 محور 
1164 
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 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خدمات مشاوره و فنی و  ارائه  

 مهندسی

  هیابن  ساتیتاس  طراحان  شرکت

 ش ینواند
1165 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
خدمات مشاوره و فنی و  ارائه  

 مهندسی

  هیابن  ساتیتاس  طراحان  شرکت

 ش ینواند
1166 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
خدمات مشاوره و فنی و  ارائه  

 مهندسی

  هیابن  ساتیتاس  طراحان  شرکت

 ش ینواند
1167 

 IMS اجرا شده 
خدمات مشاوره و فنی و  ارائه  

 مهندسی

  هیابن  ساتیتاس  طراحان  شرکت

 ش ینواند
1168 

 صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1169 

 غذایی صنایع   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1170 

 صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1171 

 صنایع غذایی  IMS اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1172 

 غذایی صنایع   ISO 22000:2018 اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1173 

 صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1174 

 صنایع غذایی  GMP اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1175 

 صنایع غذایی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1176 

 صنایع غذایی  HALAL اجرا شده 
  یگوشت  یها   فرآورده  شرکت

 فارس   زانیر  ین  ری زمهر
1177 

 1178 ن یقزو  مهر  آذر  شرکت ارائه خدمات عمومی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1179 ن یقزو  مهر  آذر  شرکت ارائه خدمات عمومی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1180 ن یقزو  مهر  آذر  شرکت ارائه خدمات عمومی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1181 ن یقزو  مهر  آذر  شرکت ارائه خدمات عمومی IMS اجرا شده 

 تولید پایه های روشنایی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  برق  صنعت  شگامانیپ  شرکت

 گلستان
1182 
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 روشناییتولید پایه های   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  برق  صنعت  شگامانیپ  شرکت

 گلستان
1183 

 تولید پایه های روشنایی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  برق  صنعت  شگامانیپ  شرکت

 گلستان
1184 

 تولید پایه های روشنایی IMS اجرا شده 
  برق  صنعت  شگامانیپ  شرکت

 گلستان
1185 

 1186 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1187 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1188 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1189 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  IMS اجرا شده 

 1190 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1191 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  HACCP اجرا شده 

 1192 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1193 ران یا  یسنت  یسرا   کباب رستوران  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1194 موید  یصنعت  گروه طراحی و ساخت آشپزخانه و مبلمان  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1195 ه یآت  سالمت  نیمت  شرکت ارائه خدمات درمانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1196 ه یآت  سالمت  نیمت  شرکت ارائه خدمات درمانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1197 ه یآت  سالمت  نیمت  شرکت ارائه خدمات درمانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1198 ه یآت  سالمت  نیمت  شرکت ارائه خدمات درمانی  IMS اجرا شده 

 ارائه خدمات درمانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  طب  معین  بازرگانی  شرکت

 آذر  گستر
1199 

 ارائه خدمات درمانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  طب  معین  بازرگانی  شرکت

 آذر  گستر
1200 
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 ارائه خدمات درمانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  طب  معین  بازرگانی  شرکت

 آذر  گستر
1201 

 ارائه خدمات درمانی  IMS اجرا شده 
  طب  معین  بازرگانی  شرکت

 آذر  گستر
1202 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و مشاوره در زمینه مهندسی  

 برق و الکترونیک 
 1203 شمال   کیالکترون  توانا  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خرید و فروش قطعات صنعتی،  

 نیروگاهی و پتروشیمی 
 1204 نوشفر   تجارت  انیپارس  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
خرید و فروش قطعات صنعتی،  

 نیروگاهی و پتروشیمی 
 1205 نوشفر   تجارت  انیپارس  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
خرید و فروش قطعات صنعتی،  

 نیروگاهی و پتروشیمی 
 1206 نوشفر   تجارت  انیپارس  شرکت

 IMS اجرا شده 
خرید و فروش قطعات صنعتی،  

 نیروگاهی و پتروشیمی 
 1207 نوشفر   تجارت  انیپارس  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
خرید و فروش قطعات صنعتی،  

 نیروگاهی و پتروشیمی 
 1208 نوشفر   تجارت  انیپارس  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
خرید و فروش قطعات صنعتی،  

 نیروگاهی و پتروشیمی 
 1209 نوشفر   تجارت  انیپارس  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1210 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1211 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1212 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1213 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1214 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تجهیزات  تولیدات کلیه ی  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1215 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1216 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 ISO 10668:2010 اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1217 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت

 CE اجرا شده 
تولیدات کلیه ی تجهیزات  

 های صنعتی  رختشویخانه
 1218 آپادانا   انیشو  پاک  شرکت
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 ISO 9001:2015 اجرا شده 
 احداث و بهره برداری از جایگاه های

cng 
 1219 پارس   گسترستاره  جوان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
 احداث و بهره برداری از جایگاه های

cng 
 1220 پارس   گسترستاره  جوان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
 احداث و بهره برداری از جایگاه های

cng 
 1221 پارس   گسترستاره  جوان  شرکت

 IMS اجرا شده 
  یها   گاهیجا  از  یبردار   بهره  و  احداث

cng 
 1222 پارس   گسترستاره  جوان  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
  یها   گاهیجا  از  یبردار   بهره  و  احداث

cng 
 1223 پارس   گسترستاره  جوان  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
پتروشیمی    -صادرات مشتقات نفتی  

 شیمیایی و معدنی  -
 1224 باروس   یطالئ  یبازرگان

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
پتروشیمی    -صادرات مشتقات نفتی  

 شیمیایی و معدنی  -
 1225 باروس   یطالئ  یبازرگان

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
پتروشیمی    -صادرات مشتقات نفتی  

 شیمیایی و معدنی  -
 1226 باروس   یطالئ  یبازرگان

 1227 سوم   بعد  ساز  نمونه  شرکت طراحی صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1228 هورمزد   صنعت  محور  شرکت تولیدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1229 هورمزد   صنعت  محور  شرکت تولیدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1230 هورمزد   صنعت  محور  شرکت تولیدی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1231 هورمزد   صنعت  محور  شرکت تولیدی  IMS اجرا شده 

 1232 هورمزد   صنعت  محور  شرکت تولیدی  ISO 29001:2020 اجرا شده 

 1233 توس   افشان  آب  شرکت تولید اتصاالت پلی اتیلن ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1234 توس   افشان  آب  شرکت تولید اتصاالت پلی اتیلن ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1235 توس   افشان  آب  شرکت تولید اتصاالت پلی اتیلن ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1236 توس   افشان  آب  شرکت تولید اتصاالت پلی اتیلن IMS اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1237 توس   افشان  آب  شرکت تولید اتصاالت پلی اتیلن CE اجرا شده 

 1238 تاپ   راه  اکسون  شرکت مهندس مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1239 تاپ   راه  اکسون  شرکت مهندس مشاور  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1240 تاپ   راه  اکسون  شرکت مهندس مشاور  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1241 تاپ   راه  اکسون  شرکت مهندس مشاور  IMS اجرا شده 

 پیمانکار برق  HSE-MS شده اجرا  
  صنعت  نی آرس  اروم  شرکت

 روکار ین
1242 

 آشامیدنی تولید آب دیونیزه و آب   ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یآسمان  یها   چشمه  شرکت

 شمال   باران
1243 

 آشامیدنی تولید آب دیونیزه و آب   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یآسمان  یها   چشمه  شرکت

 شمال   باران
1244 

 آشامیدنی تولید آب دیونیزه و آب   ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یآسمان  یها   چشمه  شرکت

 شمال   باران
1245 

 آشامیدنی تولید آب دیونیزه و آب   IMS اجرا شده 
  یآسمان  یها   چشمه  شرکت

 شمال   باران
1246 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
 خدمات و تجهیزات  نگهداری  و تعمیر

 راهبری  و  حمل
 1247 بندر   کار  تیجد  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
 خدمات و تجهیزات  نگهداری  و تعمیر

 راهبری  و  حمل
 1248 بندر   کار  تیجد  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
 خدمات و تجهیزات  نگهداری  و تعمیر

 راهبری  و  حمل
 1249 بندر   کار  تیجد  شرکت

 IMS اجرا شده 
 خدمات و تجهیزات  نگهداری  و تعمیر

 راهبری  و  حمل
 1250 بندر   کار  تیجد  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
 خدمات و تجهیزات  نگهداری  و تعمیر

 راهبری  و  حمل
 1251 بندر   کار  تیجد  شرکت

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
 خدمات و تجهیزات  نگهداری  و تعمیر

 راهبری  و  حمل
 1252 بندر   کار  تیجد  شرکت

 1253 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1254 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه ISO 14001:2015 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1255 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1256 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه IMS اجرا شده 

 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه HSE-MS اجرا شده 
1257 
 

 1258 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1259 جنوب   برج  پارس  ایآر  شرکت انبوه سازی ابنیه ISO 21500:2012 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
محصوالت شوینده ، بهداشتی    تولید

 آرایشی و  
 1260 ارس   الدیم  زاگرس  زر  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
محصوالت شوینده ، بهداشتی    تولید

 و آرایشی 
 1261 ارس   الدیم  زاگرس  زر  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
محصوالت شوینده ، بهداشتی    تولید

 و آرایشی 
 1262 ارس   الدیم  زاگرس  زر  شرکت

 IMS اجرا شده 
محصوالت شوینده ، بهداشتی    تولید

 و آرایشی 
 1263 ارس   الدیم  زاگرس  زر  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
محصوالت شوینده ، بهداشتی    تولید

 و آرایشی 
 1263 ارس   الدیم  زاگرس  زر  شرکت

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
محصوالت شوینده ، بهداشتی    تولید

 و آرایشی 
 1264 ارس   الدیم  زاگرس  زر  شرکت

 1265 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1266 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1267 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1268 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  IMS اجرا شده 

 1269 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1270 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 1271 جوان   وادپردازانیه  شرکت تجارت الکترونیک  ISO 20000:2018 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ماشین آالت پخت نان و     ساخت

 شیرینی
 1272 ا یرا  بهنان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ماشین آالت پخت نان و     ساخت

 شیرینی
 1273 ا یرا  بهنان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ماشین آالت پخت نان و     ساخت

 شیرینی
 1274 ا یرا  بهنان  شرکت

 IMS اجرا شده 
آالت پخت نان و  ماشین     ساخت

 شیرینی
 1275 ا یرا  بهنان  شرکت

 CE اجرا شده 
ماشین آالت پخت نان و     ساخت

 شیرینی
 1276 ا یرا  بهنان  شرکت

 1277 سنبله   چکیچ  شرکت تولید نشاسته و گلوتن ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1278 سنبله   چکیچ  شرکت تولید نشاسته و گلوتن ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تحقیق ، توسعه و مشاوره در حوزه  

 فناوری اطالعات 
 1279 ی را  نینو  برسا  شرکت

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
تحقیق ، توسعه و مشاوره در حوزه  

 فناوری اطالعات 
 1280 ی را  نینو  برسا  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1281 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1282 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1283 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 IMS اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1284 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1285 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1286 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 ISO 20000:2018 اجرا شده 
فناوری   ارائه خدمات در زمینه

 اطالعات 
 1287 سبز  النیگ  یفن  مجتمع

 1288 ران یحام  فوالد  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1289 ران یحام  فوالد  شرکت خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1290 ران یحام  فوالد  شرکت خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1291 ران یحام  فوالد  شرکت خدماتی IMS اجرا شده 

 1292 ا یپو  صنعت  آب  ستیز  شرکت آب و فاضالب   پیمانکار ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1293 ا یپو  صنعت  آب  ستیز  شرکت آب و فاضالب   پیمانکار ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1294 ا یپو  صنعت  آب  ستیز  شرکت آب و فاضالب   پیمانکار ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1295 ا یپو  صنعت  آب  ستیز  شرکت آب و فاضالب   پیمانکار IMS اجرا شده 

 1296 روزا یف  یمهندس  شرکت طراحی و ساخت انواع جرثقیل  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1297 

 CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1298 

 CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 45001:2018 اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1299 

 CNGساخت جایگاه سوخت   IMS اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1300 

 CNGساخت جایگاه سوخت   HSE-MS اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1301 

 CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 10006:2017 اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1302 

 CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 21500:2012 اجرا شده 
  نو  دی ام  داران  هیطال  شرکت

 طاها 
1303 

 1304 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1305 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1306 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1307 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   IMS اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1308 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   HSE-MS اجرا شده 

 1309 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 10006:2017 اجرا شده 

 1310 اکسون   یپ  انیرا  شرکت CNGساخت جایگاه سوخت   ISO 21500:2012 اجرا شده 

 1311 ناژ   یمیش  مانا  شرکت تولید رنگ  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1312 ناژ   یمیش  مانا  شرکت تولید رنگ  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1313 ناژ   یمیش  مانا  شرکت تولید رنگ  ISO 45001:2018 شده اجرا  

 1314 ناژ   یمیش  مانا  شرکت تولید رنگ  IMS اجرا شده 

 1315 ناژ   یمیش  مانا  شرکت تولید رنگ  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 تولید افزودنی های بتن  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یائیمیش  یها   فرآورده  شرکت

 ساختمان 
1316 

 تولید افزودنی های بتن  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یائیمیش  یها   فرآورده  شرکت

 ساختمان 
1317 

 تولید افزودنی های بتن  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یائیمیش  یها   فرآورده  شرکت

 ساختمان 
1318 

 تولید افزودنی های بتن  IMS اجرا شده 
  یائیمیش  یها   فرآورده  شرکت

 ساختمان 
1319 

 تولید نرم افزار  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1320 

 تولید نرم افزار  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1321 

 تولید نرم افزار  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1322 

 نرم افزار تولید   IMS اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1323 

 تولید نرم افزار  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1324 

 تولید نرم افزار  ISO 10002:2018 اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1325 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 افزار تولید نرم   ISO 27001:2013 اجرا شده 
  و  هوشمند  یراهکارها  شرکت

 آسا   کپارچهی
1326 

 1327 آلکا   زیر  آلوم  شرکت ریخته گری قطعات صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1328 آلکا   زیر  آلوم  شرکت ریخته گری قطعات صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1329 آلکا   زیر  آلوم  شرکت ریخته گری قطعات صنعتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1330 آلکا   زیر  آلوم  شرکت ریخته گری قطعات صنعتی  IMS اجرا شده 

 1331 آلکا   زیر  آلوم  شرکت ریخته گری قطعات صنعتی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
نصب و تعمیرات سیستم های ایمنی  

 و حفاظتی 
 1332 ان ی رانیا  هوشمند  سما  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
نصب و تعمیرات سیستم های ایمنی  

 و حفاظتی 
 1333 ان ی رانیا  هوشمند  سما  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
نصب و تعمیرات سیستم های ایمنی  

 و حفاظتی 
 1334 ان ی رانیا  هوشمند  سما  شرکت

 IMS اجرا شده 
نصب و تعمیرات سیستم های ایمنی  

 و حفاظتی 
 1335 ان ی رانیا  هوشمند  سما  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
نصب و تعمیرات سیستم های ایمنی  

 و حفاظتی 
 1336 ان ی رانیا  هوشمند  سما  شرکت

 ISO 21500:2012 اجرا شده 
نصب و تعمیرات سیستم های ایمنی  

 و حفاظتی 
 1337 ان ی رانیا  هوشمند  سما  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات و  

 ماشین آالت 
 1338 دان یالت  بندر  سواحل  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات و  

 ماشین آالت 
 1339 دان یالت  بندر  سواحل  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات و  

 ماشین آالت 
 1340 دان یالت  بندر  سواحل  شرکت

 IMS اجرا شده 
تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات و  

 ماشین آالت 
 1341 دان یالت  بندر  سواحل  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
تعمیر و نگهداری انواع تجهیزات و  

 ماشین آالت 
 1342 دان یالت  بندر  سواحل  شرکت

 1343 ونا یو  تجارت  کتای  جهان  شرکت صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1344 ونا یو  تجارت  کتای  جهان  شرکت صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجراشده 

 1345 ونا یو  تجارت  کتای  جهان  شرکت صنایع غذایی  HACCP اجراشده 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
انبارداری،تخلیه و بارگیری مواد  

 معدنی 

  جیخل  ساحل  ماه  غروب  شرکت

 فارس 
1346 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
انبارداری،تخلیه و بارگیری مواد  

 معدنی 

  جیخل  ساحل  ماه  غروب  شرکت

 فارس 
1347 

 ISO 45001:2018 اجراشده 
انبارداری،تخلیه و بارگیری مواد  

 معدنی 

  جیخل  ساحل  ماه  غروب  شرکت

 فارس 
1348 

 IMS اجراشده 
انبارداری،تخلیه و بارگیری مواد  

 معدنی 

  جیخل  ساحل  ماه  غروب  شرکت

 فارس 
1349 

 HSE-MS اجراشده 
انبارداری،تخلیه و بارگیری مواد  

 معدنی 

  جیخل  ساحل  ماه  غروب  شرکت

 فارس 
1350 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تامین ، طراحی، اجرا و پشتیبانی  

 شبکه های کامپیوتری بی سیم

  یفناور   یمهندس  شرکت

 ارتباط   فراست
1351 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
پشتیبانی  تامین ، طراحی، اجرا و  

 شبکه های کامپیوتری بی سیم

  یفناور   یمهندس  شرکت

 ارتباط   فراست
1352 

 ISO 45001:2018 اجراشده 
تامین ، طراحی، اجرا و پشتیبانی  

 شبکه های کامپیوتری بی سیم

  یفناور   یمهندس  شرکت

 ارتباط   فراست
1353 

 IMS اجراشده 
تامین ، طراحی، اجرا و پشتیبانی  

 کامپیوتری بی سیمشبکه های  

  یفناور   یمهندس  شرکت

 ارتباط   فراست
1354 

 HSE-MS اجراشده 
تامین ، طراحی، اجرا و پشتیبانی  

 شبکه های کامپیوتری بی سیم

  یفناور   یمهندس  شرکت

 ارتباط   فراست
1355 

 1356 ن یکارآفر  پردازان  تراشه  شرکت خدمات فنی و مهندسی  ISO 9001:2015 اجراشده 

 1357 ن یکارآفر  پردازان  تراشه  شرکت خدمات فنی و مهندسی  ISO 14001:2015 اجراشده 

 1358 ن یکارآفر  پردازان  تراشه  شرکت خدمات فنی و مهندسی  ISO 45001:2018 اجراشده 

 1359 ن یکارآفر  پردازان  تراشه  شرکت خدمات فنی و مهندسی  IMS اجراشده 

 آسانسور نصب و تعمیرات   ISO 9001:2015 اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1360 

 آسانسور نصب و تعمیرات   ISO 14001:2015 اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1361 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 آسانسور نصب و تعمیرات   ISO 45001:2018 اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1362 

 آسانسور نصب و تعمیرات   IMS اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1363 

 آسانسور نصب و تعمیرات   HSE-MS اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1364 

 آسانسور نصب و تعمیرات   ISO 10004:2018 اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1365 

 آسانسور نصب و تعمیرات   ISO10002:2018 اجراشده 
  ریس  عمود  آسانسور  شرکت

 سقز  یلیوک
1366 

 1367 اصالن   شرکت تولید ذغال  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1368 اصالن   شرکت تولید ذغال  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1369 اصالن   شرکت تولید ذغال  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1370 اصالن   شرکت تولید ذغال  IMS اجرا شده 

 1371 اصالن   شرکت تولید ذغال  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1372 اصالن   شرکت تولید ذغال  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 خدماتی  -بازرگانی   ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1373 

 خدماتی  -بازرگانی   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1374 

 خدماتی  -بازرگانی   ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1375 

 خدماتی  -بازرگانی   IMS اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1376 

 خدماتی  -بازرگانی   ISO 10002:2018 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1377 

 خدماتی  -بازرگانی   ISO 10004:2018 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1378 

 خدماتی  -بازرگانی   ISO 21500:2012 اجرا شده 
  کارکنان  مصرف  یتعاون  شرکت

 آهن   ذوب
1379 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1380 بار یجو  شعله  منیا  شرکت تولید اجاق گاز صنعتی CE اجرا شده 

 بازرگانی  ISO 9001:2015 اجراشده 
  معاصر  تجارت  گسترش  شرکت

 آپامه 
1381 

 1382 دا یآرش  کینیکل خدمات پوستی  اراِئه ISO 9001:2015 اجراشده 

 1383 دا یآرش  کینیکل خدمات پوستی  ارائه IWA 1 اجراشده 

 خدماتی ISO 9001:2015 اجراشده 
  ماندگار  طرح  نگیهلد  گروه

 بادام   یآج
1384 

 خدماتی ISO 10004:2018 اجراشده 
  ماندگار  طرح  نگیهلد  گروه

 بادام   یآج
1385 

 خدماتی ISO 10668:2010 اجراشده 
  ماندگار  طرح  نگیهلد  گروه

 بادام   یآج
1386 

 1387 شرق   سازه  تچرا  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجراشده 

 1388 شرق   سازه  تچرا  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجراشده 

 1389 شرق   سازه  تچرا  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجراشده 

 1390 شرق   سازه  تچرا  شرکت پیمانکار  IMS اجراشده 

 1391 البرز   وستاپاد  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجراشده 

 1392 البرز   وستاپاد  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجراشده 

 1393 البرز   وستاپاد  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجراشده 

 1394 البرز   وستاپاد  شرکت پیمانکار  IMS اجراشده 

 تولیدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  دکیب  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 ساختار   نانو
1395 

 تولیدی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  دکیب  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 ساختار   نانو
1396 

 تولیدی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  دکیب  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 ساختار   نانو
1397 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 تولیدی  IMS اجرا شده 
  دکیب  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 ساختار   نانو
1398 

 تولیدی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  دکیب  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 ساختار   نانو
1399 

 تولیدی  CE اجرا شده 
  دکیب  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 ساختار   نانو
1400 

 صنایع غذایی  HSE-MS اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
1401 

 1402 زاگرس   نینگ  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1403 زاگرس   نینگ  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1404 زاگرس   نینگ  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1405 زاگرس   نینگ  آرد  شرکت تولید آرد  IMS اجرا شده 

 1406 زاگرس   نینگ  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1407 زاگرس   نینگ  آرد  شرکت تولید آرد  HACCP اجرا شده 

 1408 انه یگستررا  تک  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1409 انه یگستررا  تک  شرکت خدماتی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1410 انه یگستررا  تک  شرکت خدماتی ISO 27001:2013 اجرا شده 

 1411 را یو  قیدق  ابزار  باتاب  شرکت تامین کننده ابزار دقیق ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1412 را یو  قیدق  ابزار  باتاب  شرکت تامین کننده ابزار دقیق ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1413 را یو  قیدق  ابزار  باتاب  شرکت تامین کننده ابزار دقیق ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1414 را یو  قیدق  ابزار  باتاب  شرکت تامین کننده ابزار دقیق IMS اجرا شده 

 1415 رود   زنده  انیپارس  امداد  شرکت ازسازی و تعمیرات آمبوالنس ب ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 صنعتی  ISO 9001:2015 اجراشده 
  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1416 

 صنعتی  ISO 14001:2015 اجراشده 
  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1417 

 صنعتی  ISO 45001:2018 اجراشده 
  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1418 

 صنعتی  IMS اجراشده 
  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1419 

 صنعتی  ISO 9001:2015 اجراشده 
  شرویپ  صنعت  اهرم  شرکت

 البرز 
1420 

 1421 لیم  داالس  یصنعت  واحد صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 1422 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت تولید محصوالت لبنی ISO 9001:2015 اجراشده 

 1423 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت تولید محصوالت لبنی ISO 14001:2015 اجراشده 

 1424 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت تولید محصوالت لبنی ISO 45001:2018 اجراشده 

 1425 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت لبنیتولید محصوالت   IMS اجراشده 

 1426 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت تولید محصوالت لبنی ISO 22000:2018 اجراشده 

 1427 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت تولید محصوالت لبنی HACCP اجراشده 

 1428 دامغان   گلزار  اتیلبن  شرکت تولید محصوالت لبنی GMP اجراشده 

 1429 ان یرانیا  منیا  روماک  شرکت hse  یآموزش  یها  دوره  یبرگزار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1430 ان یرانیا  منیا  روماک  شرکت hse  یآموزش  یها  دوره  یبرگزار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1431 ان یرانیا  منیا  روماک  شرکت hse  یآموزش  یها  دوره  یبرگزار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1432 ان یرانیا  منیا  روماک  شرکت hse  یآموزش  یها  دوره  یبرگزار  IMS اجرا شده 

 1433 ان یرانیا  منیا  روماک  شرکت hse  یآموزش  یها  دوره  یبرگزار  HSE-MS اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1434 سما   لیگ  وحدت  شرکت تولید و توزیع و فروش قارچ گانودرما  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
 توزیع و فروش قارچ گانودرما تولید و  

 1435 سما   لیگ  وحدت  شرکت

 HACCP اجرا شده 
 تولید و توزیع و فروش قارچ گانودرما 

 1436 سما   لیگ  وحدت  شرکت

 1437 ر یو  داده  کابل  ای آس  شرکت تولید سیم و کابل  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
شرکت خدمات مسافرت هوایی و  

 جهانگردی 

  التیتعط  ییمایهواپ  آژانس

 اروند   دیسپ
1438 

 ISO 10668:2010 اجرا شده 
شرکت خدمات مسافرت هوایی و  

 جهانگردی 

  التیتعط  ییمایهواپ  آژانس

 اروند   دیسپ
1439 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
کیف وکفش چرم دست دوز  تولید  

 آقایان 
 1440 چرم   ژاور  فروشگاه

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
کیف وکفش چرم دست دوز  تولید  

 آقایان 
 1441 چرم   ژاور  فروشگاه

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
کیف وکفش چرم دست دوز  تولید  

 آقایان 
 1442 چرم   ژاور  فروشگاه

 IMS اجرا شده 
کیف وکفش چرم دست دوز  تولید  

 آقایان 
 1443 چرم   ژاور  فروشگاه

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
بسته بندی محصوالت آرایشی تولید و  

 و بهداشتی 
 1444 الوند   الیس  صنعت  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 

 الوند   الیس  صنعت  شرکت
1445 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 

 الوند   الیس  صنعت  شرکت
1446 

 IMS اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 

 الوند   الیس  صنعت  شرکت
1447 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید و مونتاژ پروژکتور، محصوالت  

 LED هایروشنایی و انواع چراغ 

  صنعت  نور  مهر  یدی تول  شرکت

 توران 
1448 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
پروژکتور، محصوالت  تولید و مونتاژ  

 LED هایروشنایی و انواع چراغ 

  صنعت  نور  مهر  یدی تول  شرکت

 توران 
1449 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید و مونتاژ پروژکتور، محصوالت  

 LED هایروشنایی و انواع چراغ 

  صنعت  نور  مهر  یدی تول  شرکت

 توران 
1450 

 IMS اجرا شده 
محصوالت  تولید و مونتاژ پروژکتور،  

 LED هایروشنایی و انواع چراغ 

  صنعت  نور  مهر  یدی تول  شرکت

 توران 
1451 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 CE اجرا شده 
تولید و مونتاژ پروژکتور، محصوالت  

 LED هایروشنایی و انواع چراغ 

  صنعت  نور  مهر  یدی تول  شرکت

 توران 
1452 

 1453 پرتو   آذر  آسانبر  آل  دهیا  شرکت خدمات آسانسور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1454 پرتو   آذر  آسانبر  آل  دهیا  شرکت خدمات آسانسور  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1455 پرتو   آذر  آسانبر  آل  دهیا  شرکت خدمات آسانسور  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1456 پرتو   آذر  آسانبر  آل  دهیا  شرکت خدمات آسانسور  IMS اجرا شده 

 1457 پرتو   آذر  آسانبر  آل  دهیا  شرکت خدمات آسانسور  HSE-MS اجرا شده 

 ساختمان طراحی و نظارت   ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  فن  مشاور  نیمهندس  شرکت

 تاو   ریتدب
1458 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ساپورت و    یها  ستمیس کنندهتامین  

 ت نصب تاسیسا
 1459 ه یاله  داری پا  سازه  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ساپورت و    یها  ستمیس کنندهتامین  

 نصب تاسیسات 
 1460 ه یاله  داری پا  سازه  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ساپورت و    یها  ستمیس کنندهتامین  

 نصب تاسیسات 
 1461 ه یاله  داری پا  سازه  شرکت

 IMS اجرا شده 
ساپورت و    یها  ستمیس کنندهتامین  

 نصب تاسیسات 
 1462 ه یاله  داری پا  سازه  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
ساپورت و    یها  ستمیس کنندهتامین  

 نصب تاسیسات 
 1463 ه یاله  داری پا  سازه  شرکت

 1464 شرق   انایآر  تجارت  نیبه بازرگانی واردات و صادرات کاال ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1465 هونام   خدمات  کاال  شرکت تولید و صادرات زعفران و خشکبار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1466 هونام   خدمات  کاال  شرکت تولید و صادرات زعفران و خشکبار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1467 هونام   خدمات  کاال  شرکت تولید و صادرات زعفران و خشکبار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1468 هونام   خدمات  کاال  شرکت تولید و صادرات زعفران و خشکبار  IMS اجرا شده 

 1469 هونام   خدمات  کاال  شرکت تولید و صادرات زعفران و خشکبار  ISO 22000:2018 اجرا شده 
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 1470 هونام   خدمات  کاال  شرکت تولید و صادرات زعفران و خشکبار  HACCP اجرا شده 

 ی معمار   ،  یشهرساز  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  البرز  مشاور  نیمهندس  شرکت

 غرب   آزما
1471 

 ی معمار   ،  یشهرساز  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  البرز  مشاور  نیمهندس  شرکت

 غرب   آزما
1472 

 ی معمار   ،  یشهرساز  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  البرز  مشاور  نیمهندس  شرکت

 غرب   آزما
1473 

 ی معمار   ،  یشهرساز  IMS اجرا شده 
  البرز  مشاور  نیمهندس  شرکت

 غرب   آزما
1474 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
کننده تجهیزات نفت گاز  تامین  

 پتروشیمی و نیروگاهی 
 1475 اروند   ابزار  برنا  جهان  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 
 1476 البرز   صنعت  هیرایپ  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 
 1477 البرز   صنعت  هیرایپ  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 
 1478 البرز   صنعت  هیرایپ  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید و بسته بندی محصوالت آرایشی 

 و بهداشتی 
 1479 البرز   صنعت  هیرایپ  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  تولید کننده یراق آالت کابل خود

 نگهدار 

  یرو ین  افزا  برق  توان  شرکت

 ان ی رانیا
1480 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  تولید کننده یراق آالت کابل خود

 نگهدار 

  یرو ین  افزا  برق  توان  شرکت

 ان ی رانیا
1481 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  تولید کننده یراق آالت کابل خود

 نگهدار 

  یرو ین  افزا  برق  توان  شرکت

 ان ی رانیا
1482 

 IMS اجرا شده 
  تولید کننده یراق آالت کابل خود

 نگهدار 

  یرو ین  افزا  برق  توان  شرکت

 ان ی رانیا
1483 

 تولید کننده پو ششهای ساختمانی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یدی تول  و  یمهندس  یفن  شرکت

 انی وار  صنعت  سازه
1484 

 تولید کننده پو ششهای ساختمانی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یدی تول  و  یمهندس  یفن  شرکت

 انی وار  صنعت  سازه
1485 

 تولید کننده پو ششهای ساختمانی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یدی تول  و  یمهندس  یفن  شرکت

 انی وار  صنعت  سازه
1486 

 تولید کننده پو ششهای ساختمانی IMS اجرا شده 
  یدی تول  و  یمهندس  یفن  شرکت

 انی وار  صنعت  سازه
1487 
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 تولید کننده پو ششهای ساختمانی HSE-MS اجرا شده 
  یدی تول  و  یمهندس  یفن  شرکت

 انی وار  صنعت  سازه
1488 

 تولید کننده پو ششهای ساختمانی ISO 10004:2018 اجرا شده 
  یدی تول  و  یمهندس  یفن  شرکت

 انی وار  صنعت  سازه
1489 

 سنجش آالینده های زیست محیطی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  منیا  صنعت  و  طیمح  شرکت

 ش یپا
1490 

 سنجش آالینده های زیست محیطی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  منیا  صنعت  و  طیمح  شرکت

 ش یپا
1491 

 سنجش آالینده های زیست محیطی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  منیا  صنعت  و  طیمح  شرکت

 ش یپا
1492 

 سنجش آالینده های زیست محیطی  IMS اجرا شده 
  منیا  صنعت  و  طیمح  شرکت

 ش یپا
1493 

 1494 تجارت   راهکار  آرسام  شرکت صادرات زعفران  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 خدمات نرم افزار  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1495 

 خدمات نرم افزار  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1496 

 خدمات نرم افزار  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1497 

 خدمات نرم افزار  IMS اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1498 

 خدمات نرم افزار  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1499 

 خدمات نرم افزار  ISO 20000:2018 اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1500 

 خدمات نرم افزار  ISO 27001:2013 اجرا شده 
  ریکو  یفناور   و  اطالعات  شرکت

 کومش 
1501 

 آموزشی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1502 

 آموزشی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1503 

 آموزشی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1504 

 آموزشی  IMS اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1505 
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 آموزشی  ISO 21001:2018 اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1506 

 آموزشی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1507 

 آموزشی  ISO 10015:2019 اجرا شده 
  خزر  یایدر  نیشاه  شرکت

 رامسر 
1508 

 1509 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1510 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1511 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  ISO 45001:2015 اجرا شده 

 1512 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  IMS اجرا شده 

 1513 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  HSE-MS اجرا شده 

 1514 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1515 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 1516 ان یشا  تجارت  پترو  شرکت تولید مواد شیمیایی  ISO 29001:2020 اجرا شده 

 1517 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1518 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1519 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1520 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  IMS اجرا شده 

 1521 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1522 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 1523 گئومات   آتیه  فناوران  شرکت فناوری اطالعات  ISO 20000:2018 اجرا شده 
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 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1524 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1525 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1526 نور   گرما  انیرا  شرکت

 IMS اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1527 نور   گرما  انیرا  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1528 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1529 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1530 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 20000:2018 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1531 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
  بازرگانی و خدمات پس از فروش

 موبایل و کامپیوتر 
 1532 نور   گرما  انیرا  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
مهندسی  طراحی و خدمات فنی و  

 تاسیسات الکتریکی

  آرتا  یمهندس  و  یفن  شرکت

 کان یپارت  دهیا
1533 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و خدمات فنی و مهندسی  

 تاسیسات الکتریکی

  آرتا  یمهندس  و  یفن  شرکت

 کان یپارت  دهیا
1534 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و خدمات فنی و مهندسی  

 تاسیسات الکتریکی

  آرتا  یمهندس  و  یفن  شرکت

 کان یپارت  دهیا
1535 

 IMS اجرا شده 
طراحی و خدمات فنی و مهندسی  

 تاسیسات الکتریکی

  آرتا  یمهندس  و  یفن  شرکت

 کان یپارت  دهیا
1536 

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی و خدمات فنی و مهندسی  

 تاسیسات الکتریکی

  آرتا  یمهندس  و  یفن  شرکت

 کان یپارت  دهیا
1537 

 1538 واحد صنعتی محمدی  تولید رشته آش  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1539 واحد صنعتی محمدی  تولید رشته آش  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1540 واحد صنعتی محمدی  تولید رشته آش  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1541 واحد صنعتی محمدی  تولید رشته آش  IMS اجرا شده 
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 1542 واحد صنعتی محمدی  رشته آش تولید   ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1543 واحد صنعتی محمدی  تولید رشته آش  حالل اجرا شده 

 پیمانکار ساختمان  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ماسید  یساختمان  شرکت

 شرق 
1544 

 پیمانکار ساختمان  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ماسید  یساختمان  شرکت

 شرق 
1545 

 پیمانکار ساختمان  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ماسید  یساختمان  شرکت

 شرق 
1546 

 پیمانکار ساختمان  IMS اجرا شده 
  ماسید  یساختمان  شرکت

 شرق 
1547 

 پیمانکار ساختمان  HSE-MS اجرا شده 
  ماسید  یساختمان  شرکت

 شرق 
1548 

 پیمانکار ساختمان  ISO 21500:2012 اجرا شده 
  ماسید  یساختمان  شرکت

 شرق 
1549 

 1550 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1551 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1552 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1553 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  IMS اجرا شده 

 1554 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  HSE-MS اجرا شده 

 1555 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  ISO 8559-1:2017 اجرا شده 

 1556 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1557 پوشاک   سیپات  کارخانجات تولید پوشاک  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 حالل اجرا شده 
تولید انواع کنسانتره و رب گوجه  

 فرنگی
 1558 ان یرانیا  دهلر  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق  

 SCADA و مانیتورینگ
 1559 ر یکو  سنجش  آداک  شرکت
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نماد اعتماد  دارای  
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 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق  

 SCADA و مانیتورینگ
 1560 ر یکو  سنجش  آداک  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق  

 SCADA و مانیتورینگ
 1561 ر یکو  سنجش  آداک  شرکت

 IMS اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق  

 SCADA و مانیتورینگ
 1562 ر یکو  سنجش  آداک  شرکت

 CE اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق  

 SCADA مانیتورینگو  
 1563 ر یکو  سنجش  آداک  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید و فراوری و صادرات کشمش  

 ارگانیک 
 1564 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید و فراوری و صادرات کشمش  

 ارگانیک 
 1565 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
فراوری و صادرات کشمش  تولید و  

 ارگانیک 
 1566 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید و فراوری و صادرات کشمش  

 ارگانیک 
 1567 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 HACCP اجرا شده 
تولید و فراوری و صادرات کشمش  

 ارگانیک 
 1568 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
فراوری و صادرات کشمش  تولید و  

 ارگانیک 
 1569 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تولید و فراوری و صادرات کشمش  

 ارگانیک 
 1570 اترک   نیزیر  قوچان  شرکت

 1571 فتح  افزار  سازه  شرکت تولید قطعات بتنی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
 تولید قطعات بتنی

 1572 فتح  افزار  سازه  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
 تولید قطعات بتنی

 1573 فتح  افزار  سازه  شرکت

 IMS اجرا شده 
 تولید قطعات بتنی

 1574 فتح  افزار  سازه  شرکت

 1575 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1576 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1577 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 45001:2018 اجرا شده 
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 1578 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد IMS اجرا شده 

 1579 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد HSE-MS اجرا شده 

 1580 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 21500:2019 اجرا شده 

 1581 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 22301:2012 اجرا شده 

 1582 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 10006:2017 اجرا شده 

 1583 واد یه  فوالد  آوش  شرکت پیمانکار صنعت فوالد ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1584 خوزستان   ارتباط  نیام  شرکت عرضه خدمات تجهیزات رادیویی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
 پیمانکار آب، راه، ابنیه 

 
 1585 ه یبویس  یمهندس  و  یفن  شرکت

 پیمانکار آب، راه، ابنیه  ISO 14001:2015 اجرا شده 
 ه یبویس  یمهندس  و  یفن  شرکت

1586 

 پیمانکار آب، راه، ابنیه  ISO 45001:2018 اجرا شده 
 ه یبویس  یمهندس  و  یفن  شرکت

1587 

 پیمانکار آب، راه، ابنیه  IMS اجرا شده 
 ه یبویس  یمهندس  و  یفن  شرکت

1588 

 پیمانکار آب، راه، ابنیه  HSE-MS اجرا شده 
 ه یبویس  یمهندس  و  یفن  شرکت

1589 

 پیمانکار آب، راه، ابنیه  ISO 10006:2017 اجرا شده 
 ه یبویس  یمهندس  و  یفن  شرکت

1590 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ساخت پکیج های هوا و گازهای  

 فشرده و تجهیزات جانبی 

  اتمسفر  یانرژ   پارسا  شرکت

 ان ی رانیا
1591 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ساخت پکیج های هوا و گازهای  

 فشرده و تجهیزات جانبی 

  اتمسفر  یانرژ   پارسا  شرکت

 ان ی رانیا
1592 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ساخت پکیج های هوا و گازهای  

 فشرده و تجهیزات جانبی 

  اتمسفر  یانرژ   پارسا  شرکت

 ان ی رانیا
1593 

 IMS اجرا شده 
ساخت پکیج های هوا و گازهای  

 فشرده و تجهیزات جانبی 

  اتمسفر  یانرژ   پارسا  شرکت

 ان ی رانیا
1594 

 تولید آسفالت  ISO 9001:2015 اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1595 
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 تولید آسفالت  ISO 14001:2015 اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1596 

 تولید آسفالت  ISO 45001:2018 اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1597 

 تولید آسفالت  IMS اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1598 

 تولید آسفالت  ISO 10004:2018 اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1599 

 تولید آسفالت  ISO 10002:2018 اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1600 

 تولید آسفالت  ISO 10668:2010 اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1601 

 تولید آسفالت  HSE-MS اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1602 

 تولید آسفالت  CE اجرا شده 

  و  شن  معدن  و  آسفالت  کارخانه

  انقالب  مسکن  ادیبن  ماسه

 آباد   نجف  شهرستان  یاسالم

1603 

 1604 شیفر  یصنعت  واحد بسته بندی مواد شوینده  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1605 شیفر  یصنعت  واحد بسته بندی مواد شوینده  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1606 شیفر  یصنعت  واحد بسته بندی مواد شوینده  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1607 شیفر  یصنعت  واحد بندی مواد شوینده بسته   IMS اجرا شده 

 1608 شیفر  یصنعت  واحد بسته بندی مواد شوینده  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1609 شیفر  یصنعت  واحد بسته بندی مواد شوینده  CE اجرا شده 

 1610 شیفر  یصنعت  واحد بسته بندی مواد شوینده  ISO 10668:2010 اجرا شده 
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 Aron Groups 1611  شرکت فارکس  تجارت ISO 9001:2015 اجرا شده 

 Aron Groups 1612  شرکت فارکس  تجارت ISO 10004:2018 اجرا شده 

 Aron Groups 1613  شرکت فارکس  تجارت ISO 10002:2018 اجرا شده 

 Aron Groups 1614  شرکت فارکس  تجارت ISO 27001:2013 اجرا شده 

 Aron Groups 1615  شرکت فارکس  تجارت ISO 20000:2018 اجرا شده 

 Aron Groups 1616  شرکت فارکس  تجارت ISO20022:2013 اجرا شده 

 1617 تفتان یصنعت  یها  غهیت  شرکت تولیدکننده تیغه های فوالدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  حوزه  در  یا   مشاوره  یفن  خدمات

 الت یتسه  و  اعتبارات

  النی التحص  فارغ  یتعاون  شرکت

 لرستان   یدام  علوم
1618 

 1619 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1620 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1621 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1622 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  IMS اجرا شده 

 1623 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1624 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1625 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 1626 برتر   امالک  مجموعه فروش و اجاره امالک  ISO 22301:2019 اجرا شده 

 1627 فوم   مازند  شرکت تولید یونولیت و ضربه گیر  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1628 فوم   مازند  شرکت تولید یونولیت و ضربه گیر  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 1629 فوم   مازند  شرکت تولید یونولیت و ضربه گیر  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1630 فوم   مازند  شرکت تولید یونولیت و ضربه گیر  IMS اجرا شده 

 1631 فوم   مازند  شرکت تولید یونولیت و ضربه گیر  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1632 مشهد   نیآذر  پودر  یکان  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1633 مشهد   نیآذر  پودر  یکان  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1634 مشهد   نیآذر  پودر  یکان  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1635 مشهد   نیآذر  پودر  یکان  شرکت تهیه و تولید مواد معدنی  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تعمیر شیرآالت  طراحی، ساخت و  

 صنعتی 
 1636 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی، ساخت و تعمیر شیرآالت  

 صنعتی 
 1637 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی، ساخت و تعمیر شیرآالت  

 صنعتی 
 1638 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 IMS اجرا شده 
تعمیر شیرآالت  طراحی، ساخت و  

 صنعتی 
 1639 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی، ساخت و تعمیر شیرآالت  

 صنعتی 
 1640 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
طراحی، ساخت و تعمیر شیرآالت  

 صنعتی 
 1641 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
ساخت و تعمیر شیرآالت  طراحی،  

 صنعتی 
 1642 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 ISO 29001:2020 اجرا شده 
طراحی، ساخت و تعمیر شیرآالت  

 صنعتی 
 1643 کان ین  االتی س  کنترل  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ترخیص کاالی    ،واردات،  صادرات  

 مجاز 
 1644 راف یس  تجارت  روسیس  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ترخیص کاالی    ،واردات،  صادرات  

 مجاز 

 راف یس  تجارت  روسیس  شرکت
1645 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ترخیص کاالی    ،واردات،  صادرات  

 مجاز 

 راف یس  تجارت  روسیس  شرکت
1646 
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 IMS اجرا شده 
ترخیص کاالی    ،واردات،  صادرات  

 مجاز 

 راف یس  تجارت  روسیس  شرکت
1647 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

تعمیرات، بازسازی، ساخت و تامین  

قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی

 1648 تارا   تکنولوژی  توان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

تعمیرات، بازسازی، ساخت و تامین  

قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی

 1649 تارا   تکنولوژی  توان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

تعمیرات، بازسازی، ساخت و تامین  

قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی

 1650 تارا   تکنولوژی  توان  شرکت

 IMS اجرا شده 

تعمیرات، بازسازی، ساخت و تامین  

قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی

 1651 تارا   تکنولوژی  توان  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 

بازسازی، ساخت و تامین  تعمیرات،  

قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی

 1652 تارا   تکنولوژی  توان  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 

تعمیرات، بازسازی، ساخت و تامین  

قطعات نیروگاهی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی

 1653 تارا   تکنولوژی  توان  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
نفت    -فاضالب  پیمانکاری پروژه آب و  

 و گاز
 1654 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
نفت    -پیمانکاری پروژه آب و فاضالب  

 و گاز
 1655 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
نفت    -پیمانکاری پروژه آب و فاضالب  

 و گاز
 1656 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 IMS اجرا شده 
نفت    -پیمانکاری پروژه آب و فاضالب  

 و گاز
 1657 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
نفت    -پیمانکاری پروژه آب و فاضالب  

 و گاز
 1658 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 ISO 21500:2012 اجرا شده 
نفت    -پیمانکاری پروژه آب و فاضالب  

 و گاز
 1659 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 ISO 10006:2017 شده اجرا  
نفت    -پیمانکاری پروژه آب و فاضالب  

 و گاز
 1660 پارس   لگونین  مادین  شرکت

 1661 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1662 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 1663 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1664 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  IMS اجرا شده 

 1665 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 166 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  HACCP اجرا شده 

 1667 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1668 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1669 ف یشر  آساگستر  شرکت واردات و صادرات مواد غذایی  ISO 10668:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
نفت، گاز، پتروشیمی و آب و  ر پیمانکا 

 فاضالب 

  ساخت  و  یمهندس  شرکت

 آراک   سازه  نیآذ
1670 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
نفت، گاز، پتروشیمی و آب و  ر پیمانکا 

 فاضالب 

  ساخت  و  یمهندس  شرکت

 آراک   سازه  نیآذ
1671 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
پتروشیمی و آب و  نفت، گاز،  ر پیمانکا 

 فاضالب 

  ساخت  و  یمهندس  شرکت

 آراک   سازه  نیآذ
1672 

 IMS اجرا شده 
نفت، گاز، پتروشیمی و آب و  ر پیمانکا 

 فاضالب 

  ساخت  و  یمهندس  شرکت

 آراک   سازه  نیآذ
1673 

 1674 یزدانی  کییموزا  یدی تول  واحد تولید انواع موزاییک و مصنوعات بتنی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1675 یزدانی  کییموزا  یدی تول  واحد تولید انواع موزاییک و مصنوعات بتنی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1676 یزدانی  کییموزا  یدی تول  واحد تولید انواع موزاییک و مصنوعات بتنی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1677 یزدانی  کییموزا  یدی تول  واحد تولید انواع موزاییک و مصنوعات بتنی IMS اجرا شده 

 1678 مهر   آذر  نمونه  آشپزان  شرکت تهیه و پخت و توزیع غذا  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1679 مهر   آذر  نمونه  آشپزان  شرکت تهیه و پخت و توزیع غذا  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1680 مهر   آذر  نمونه  آشپزان  شرکت تهیه و پخت و توزیع غذا  ISO 45001:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1681 مهر   آذر  نمونه  آشپزان  شرکت تهیه و پخت و توزیع غذا  IMS شده اجرا  

 1682 مهر   آذر  نمونه  آشپزان  شرکت تهیه و پخت و توزیع غذا  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1683 مهر   آذر  نمونه  آشپزان  شرکت تهیه و پخت و توزیع غذا  HACCP اجرا شده 

 1684 افراز   بتن  ستایا  شرکت ابنیه پیمانکار آب و   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1685 ساوه   سبز  نینگ  شرکت تولید نهاده های کشاورزی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1686 ساوه   سبز  نینگ  شرکت تولید نهاده های کشاورزی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1687 ساوه   سبز  نینگ  شرکت تولید نهاده های کشاورزی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1688 ساوه   سبز  نینگ  شرکت تولید نهاده های کشاورزی  IMS اجرا شده 

 HILDA 1689  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 HILDA 1690  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 HILDA 1691  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 HILDA 1692  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی IMS اجرا شده 

 HILDA 1693  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی ISO 22000:2018 اجرا شده 

 HILDA 1694  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی ISO 3632-2:2010 اجرا شده 

 HILDA 1695  شرکت غذاییتولید و صادرات مواد   ISO 10668:2010 اجرا شده 

 HILDA 1696  شرکت تولید و صادرات مواد غذایی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGتجهیزات جایگاه های سوخت  
 1697 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGتجهیزات جایگاه های سوخت  
 1698 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGتجهیزات جایگاه های سوخت  
 1699 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت

 IMS اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGهای سوخت  تجهیزات جایگاه  
 1700 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGتجهیزات جایگاه های سوخت  
 1701 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت

 ISO 21500:2012 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGتجهیزات جایگاه های سوخت  
 1702 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت

 ISO 10006:2017 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و بروزرسانی  

 CNGتجهیزات جایگاه های سوخت  
 1703 اسپادانا   محور  بارمان  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
محصوالت  صادرات و واردات کلیه  

 صنعتی 

  تجارت  ایرا  یبازرگان  شرکت

 ی د
1704 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
صادرات و واردات کلیه محصوالت  

 صنعتی 

  تجارت  ایرا  یبازرگان  شرکت

 ی د
1705 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
صادرات و واردات کلیه محصوالت  

 صنعتی 

  تجارت  ایرا  یبازرگان  شرکت

 ی د
1706 

 IMS اجرا شده 
صادرات و واردات کلیه محصوالت  

 صنعتی 

  تجارت  ایرا  یبازرگان  شرکت

 ی د
1707 

 1708 سازه   کوشا  آداک  نیبه  شرکت ساخت و نصب انواع سازه های فلزی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1709 سازه   کوشا  آداک  نیبه  شرکت ساخت و نصب انواع سازه های فلزی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1710 سازه   کوشا  آداک  نیبه  شرکت ساخت و نصب انواع سازه های فلزی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1711 سازه   کوشا  آداک  نیبه  شرکت ساخت و نصب انواع سازه های فلزی  IMS اجرا شده 

 1712 سازه   کوشا  آداک  نیبه  شرکت ساخت و نصب انواع سازه های فلزی  ISO 3834-4:2005 اجرا شده 

 بسته بندی تخم مرغ ISO 9001:2015 اجرا شده 
 تخم  یبند  بسته  یصنعت  واحد

 برنده   مرغ
1713 

 بسته بندی تخم مرغ ISO 22000:2018 اجرا شده 
 تخم  یبند  بسته  یصنعت  واحد

 برنده   مرغ
1714 

 بسته بندی تخم مرغ HACCP اجرا شده 
 تخم  یبند  بسته  یصنعت  واحد

 برنده   مرغ
1715 

 1716 س یپاکوپ  یدی تول  گروه شوینده و پاک کننده تولید   ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1717 س یپاکوپ  یدی تول  گروه شوینده و پاک کننده تولید   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1718 س یپاکوپ  یدی تول  گروه شوینده و پاک کننده تولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1719 س یپاکوپ  یدی تول  گروه شوینده و پاک کننده تولید   IMS اجرا شده 

 1720 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1721 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1722 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1723 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  IMS اجرا شده 

 1724 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  HSE-MS اجرا شده 

 1725 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 1726 ساحل   سازان  میحر  شرکت پیمانکار راهسازی و ساختمانی  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 طراحی بوردهای الکترونیک  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کیالکترون  مبتکران  شرکت

 صنعت  داریپا
1727 

 طراحی بوردهای الکترونیک  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کیالکترون  مبتکران  شرکت

 صنعت  داریپا
1728 

 طراحی بوردهای الکترونیک  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کیالکترون  مبتکران  شرکت

 صنعت  داریپا
1729 

 طراحی بوردهای الکترونیک  IMS اجرا شده 
  کیالکترون  مبتکران  شرکت

 صنعت  داریپا
1730 

 1731 ا یآس  فراز  انیپو  نیزم  شرکت استخراج و فرآوری مس  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1732 ا یآس  فراز  انیپو  نیزم  شرکت استخراج و فرآوری مس  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1733 ا یآس  فراز  انیپو  نیزم  شرکت استخراج و فرآوری مس  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1734 ا یآس  فراز  انیپو  نیزم  شرکت استخراج و فرآوری مس  IMS اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1735 ا یآس  فراز  انیپو  نیزم  شرکت استخراج و فرآوری مس  HSE-MS اجرا شده 

 ISO 14855-1:2012 اجرا شده 
تولید پلیمر ، گرانول ، ورق و ظروف  

 یکبار مصرف بر پایه ی نشاسته 
 1736 باساز یز  نوآوران  شرکت

 1737 داروشاپ   شرکت داروخانه آنالین  ISO9001:2015 اجرا شده 

 1738 داروشاپ   شرکت داروخانه آنالین  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1739 داروشاپ   شرکت داروخانه آنالین  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1740 داروشاپ   شرکت داروخانه آنالین  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 1741 ان یرا  تیخالق  اتاق  شرکت طراحی و توسعه سایت و اپلیکیشن  ISO9001:2015 اجرا شده 

 1742 ان یرا  تیخالق  اتاق  شرکت اپلیکیشن طراحی و توسعه سایت و   ISO 10004:2018 اجرا شده 

 1743 ان یرا  تیخالق  اتاق  شرکت طراحی و توسعه سایت و اپلیکیشن  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 1744 ان یرا  تیخالق  اتاق  شرکت طراحی و توسعه سایت و اپلیکیشن  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 سرمایه گذاری در شرکت ها  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  تجارت  و  صنعت  توسعه  شرکت

 ان یپو  دانا
1745 

 سرمایه گذاری در شرکت ها  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  تجارت  و  صنعت  توسعه  شرکت

 ان یپو  دانا
1746 

 سرمایه گذاری در شرکت ها  ISO 31000:2018 اجرا شده 
  تجارت  و  صنعت  توسعه  شرکت

 ان یپو  دانا
1747 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
بسته بندی قطعات خام  قطعه بندی و  

 مرغ 
 1748 ان یرانیگسترا  دایآ  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
قطعه بندی و بسته بندی قطعات خام  

 مرغ 
 1749 ان یرانیگسترا  دایآ  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
قطعه بندی و بسته بندی قطعات خام  

 مرغ 
 1750 ان یرانیگسترا  دایآ  شرکت

 IMS اجرا شده 
بندی و بسته بندی قطعات خام  قطعه  

 مرغ 
 1751 ان یرانیگسترا  دایآ  شرکت

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
قطعه بندی و بسته بندی قطعات خام  

 مرغ 
 1752 ان یرانیگسترا  دایآ  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 HACCP اجرا شده 
قطعه بندی و بسته بندی قطعات خام  

 مرغ 
 1753 ان یرانیگسترا  دایآ  شرکت

 ISO 9001:2015 اجراشده 
طراحی ، تولید و واردات و صادرات  

 محصوالت الکترونیکی و مخابراتی
 1754 قائم   یآزما   سامانه  شرکت

 ISO 14001:2015 اجراشده 
طراحی ، تولید و واردات و صادرات  

 محصوالت الکترونیکی و مخابراتی
 1755 قائم   یآزما   سامانه  شرکت

 ISO 45001:2018 اجراشده 
واردات و صادرات  طراحی ، تولید و  

 محصوالت الکترونیکی و مخابراتی
 1756 قائم   یآزما   سامانه  شرکت

 IMS اجراشده 
طراحی ، تولید و واردات و صادرات  

 محصوالت الکترونیکی و مخابراتی
 1757 قائم   یآزما   سامانه  شرکت

 عمرانی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1758 

 عمرانی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1759 

 عمرانی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1760 

 عمرانی IMS اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1761 

 عمرانی HSE-MS اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1762 

 عمرانی ISO 21500:2012 اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1763 

 عمرانی ISO 10004:2018 اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1764 

 عمرانی ISO 16817:2017 اجرا شده 
  آذرخش  گستر  سازه  شرکت

 ان ی رانیا
1765 

 1766 ش یآسا  خدمت  آرتا  شرکت ارائه خدمات بیمه ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1767 ش یآسا  خدمت  آرتا  شرکت ارائه خدمات بیمه ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1768 ش یآسا  خدمت  آرتا  شرکت ارائه خدمات بیمه ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1769 ش یآسا  خدمت  آرتا  شرکت ارائه خدمات بیمه IMS اجرا شده 

 1770 ش یآسا  خدمت  آرتا  شرکت ارائه خدمات بیمه ISO 10004:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی  

 ماشین آالت صنعتی
 1771 سپهراسپادانا   صدرا  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی  

 ماشین آالت صنعتی

 سپهراسپادانا   صدرا  شرکت
1772 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی  

 ماشین آالت صنعتی

 سپهراسپادانا   صدرا  شرکت
1773 

 IMS اجرا شده 
تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی  

 ماشین آالت صنعتی

 سپهراسپادانا   صدرا  شرکت
1774 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
برگزار کننده دوره های مربیگری بین  

 المللی فیتنس

International Fitness 
Pro Education IFPE 

Academy 
1775 

 ISO 21001:2018 اجرا شده 
برگزار کننده دوره های مربیگری بین  

 المللی فیتنس

International Fitness 
Pro Education IFPE 

Academy 
1776 

 1777 گسترآپادانا   راه  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1778 گسترآپادانا   راه  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1779 گسترآپادانا   راه  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1780 گسترآپادانا   راه  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 1781 گسترآپادانا   راه  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 1782 گسترآپادانا   راه  شرکت پیمانکار  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 1783 کان ین  سازه  ساروج  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1784 کان ین  سازه  ساروج  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1785 کان ین  سازه  ساروج  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1786 کان ین  سازه  ساروج  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 1787 کان ین  سازه  ساروج  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 1788 نا یروگستررومین  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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 ساماندهی)ثبت ملی(

 1789 نا یروگستررومین  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1790 نا یروگستررومین  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1791 نا یروگستررومین  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
اجرای طرح های عمرانی دولتی و  

 غیردولتی
 1792 غرب   فراز  شاهو  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
اجرای طرح های عمرانی دولتی و  

 غیردولتی
 1793 غرب   فراز  شاهو  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
اجرای طرح های عمرانی دولتی و  

 غیردولتی
 1794 غرب   فراز  شاهو  شرکت

 IMS اجرا شده 
اجرای طرح های عمرانی دولتی و  

 غیردولتی
 1795 غرب   فراز  شاهو  شرکت

 1796 سازهخامنش   ایپر  شرکت پیمانکار تاسیسات و تجهیزات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1797 کاوش   خاک،  آب،  شرکت یفن  خدمات  انجام ISO9001:2015 اجراشده 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 درخصوص خطوط لوله نفت و گاز 
 1798 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 ISO 14001:2015 اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 درخصوص خطوط لوله نفت و گاز 
 1799 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 ISO 45001:2018 اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 درخصوص خطوط لوله نفت و گاز 
 1800 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 IMS اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 درخصوص خطوط لوله نفت و گاز 
 1801 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 MIS اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 درخصوص خطوط لوله نفت و گاز 
 1802 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 DSS اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 درخصوص خطوط لوله نفت و گاز 
 1803 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 TQM اجراشده 
اجرای پروژه های مهندسی و مشاوره  

 نفت و گاز درخصوص خطوط لوله  
 1804 ن ییآ  پل  یپا   یآور   فن  شرکت

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تامین کلیه تجهیزات صنایع فوالدی،  

 پتروشیمی، نفت و گاز 

  یمهندس  یالملل  نیب  شرکت

 ا یآر  دهیپد  صنعت  یحام
1805 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
تامین کلیه تجهیزات صنایع فوالدی،  

 پتروشیمی، نفت و گاز 

  یمهندس  یالملل  نیب  شرکت

 ا یآر  دهیپد  صنعت  یحام
1806 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 اجراشده 
تامین کلیه تجهیزات صنایع فوالدی،  

 پتروشیمی، نفت و گاز 

  یمهندس  یالملل  نیب  شرکت

 ا یآر  دهیپد  صنعت  یحام
1807 

 IMS اجراشده 
تامین کلیه تجهیزات صنایع فوالدی،  

 پتروشیمی، نفت و گاز 

  یمهندس  یالملل  نیب  شرکت

 ا یآر  دهیپد  صنعت  یحام
1808 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تهیه ،طراحی ، ساخت ، نصب ، راه  

 اندازی و نگهداری تجهیزات الکتریکی

  همراه  ارتباطات  توسعه  شرکت

 زاگرس 
1809 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
تهیه ،طراحی ، ساخت ، نصب ، راه  

 اندازی و نگهداری تجهیزات الکتریکی

  همراه  ارتباطات  توسعه  شرکت

 زاگرس 
1810 

 ISO 45001:2018 اجراشده 
تهیه ،طراحی ، ساخت ، نصب ، راه  

 اندازی و نگهداری تجهیزات الکتریکی

  همراه  ارتباطات  توسعه  شرکت

 زاگرس 
1811 

 IMS اجراشده 
تهیه ،طراحی ، ساخت ، نصب ، راه  

 اندازی و نگهداری تجهیزات الکتریکی

  همراه  ارتباطات  توسعه  شرکت

 زاگرس 
1812 

 HSE-MS اجراشده 
تهیه ،طراحی ، ساخت ، نصب ، راه  

 اندازی و نگهداری تجهیزات الکتریکی

  همراه  ارتباطات  توسعه  شرکت

 زاگرس 
1813 

 تولید انواع المپ و لوازم روشنایی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ساحل  تجارت  پاسارگاد  شرکت

 چابهار   جنوب  مکران
1814 

 تولید انواع المپ و لوازم روشنایی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ساحل  تجارت  پاسارگاد  شرکت

 چابهار   جنوب  مکران
1815 

 تولید انواع المپ و لوازم روشنایی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ساحل  تجارت  پاسارگاد  شرکت

 چابهار   جنوب  مکران
1816 

 روشناییتولید انواع المپ و لوازم   IMS اجرا شده 
  ساحل  تجارت  پاسارگاد  شرکت

 چابهار   جنوب  مکران
1817 

 تولید انواع المپ و لوازم روشنایی ISO 10004:2018 اجرا شده 
  ساحل  تجارت  پاسارگاد  شرکت

 چابهار   جنوب  مکران
1818 

 تولید انواع المپ و لوازم روشنایی CE اجرا شده 
  ساحل  تجارت  پاسارگاد  شرکت

 چابهار   جنوب  مکران
1819 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ،یعموم  خدمات  ساختمان،  مانکاریپ

 زات یتجه  و  ساتیتاس

 تجن  باال  برق  یفن  موسسه

 مبتکر 
1820 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ،یعموم  خدمات  ساختمان،  مانکاریپ

 زات یتجه  و  ساتیتاس

 تجن  باال  برق  یفن  موسسه

 مبتکر 
1821 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ،یعموم  خدمات  ساختمان،  مانکاریپ

 زات یتجه  و  ساتیتاس

 تجن  باال  برق  یفن  موسسه

 مبتکر 
1822 

 IMS اجرا شده 
  ،یعموم  خدمات  ساختمان،  مانکاریپ

 زات یتجه  و  ساتیتاس

 تجن  باال  برق  یفن  موسسه

 مبتکر 
1823 

 HSE-MS اجرا شده 
  ،یعموم  خدمات  ساختمان،  مانکاریپ

 زات یتجه  و  ساتیتاس

 تجن  باال  برق  یفن  موسسه

 مبتکر 
1824 
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 خدمات مشاوره مدیریت
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نماد اعتماد  دارای  
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1825 صدرا   روین  هرو  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1826 صدرا   روین  هرو  شرکت خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1827 صدرا   روین  هرو  شرکت خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1828 صدرا   روین  هرو  شرکت خدماتی IMS اجرا شده 

 1829 صدرا   روین  هرو  شرکت خدماتی HSE-MS اجرا شده 

 1830 توس   انیک  پارس  شرکت تولید و بسته بندی قطعات خودرو  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1831 توس   انیک  پارس  شرکت تولید و بسته بندی قطعات خودرو  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 خدمات پس از فروش موبایل و تبلت ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ارتباط  سیسرو  همراه  شرکت

 ان ی رانیا
1832 

 خدمات پس از فروش موبایل و تبلت ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ارتباط  سیسرو  همراه  شرکت

 ان ی رانیا
1833 

 خدمات پس از فروش موبایل و تبلت ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ارتباط  سیسرو  همراه  شرکت

 ان ی رانیا
1834 

 فروش موبایل و تبلتخدمات پس از   IMS اجرا شده 
  ارتباط  سیسرو  همراه  شرکت

 ان ی رانیا
1835 

 خدمات پس از فروش موبایل و تبلت ISO 10004:2018 اجرا شده 
  ارتباط  سیسرو  همراه  شرکت

 ان ی رانیا
1836 

 خدمات پس از فروش موبایل و تبلت ISO 10002:2018 اجرا شده 
  ارتباط  سیسرو  همراه  شرکت

 ان ی رانیا
1837 

 ISO 9001:2015 شده اجرا  

  فروش  و  دیتول  -  مانساخت  مانکاریپ

  ییایمیش  مواد  و  یبتن  یافزودن  مواد

 ی ساختمان

  ایمیک  بتن  آوا  یمهندس  شرکت

 ارس 
1838 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

  فروش  و  دیتول  -  مانساخت  مانکاریپ

  ییایمیش  مواد  و  یبتن  یافزودن  مواد

 ی ساختمان

 1839 ساختار   نانو  نیرنگ  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

  فروش  و  دیتول  -  مانساخت  مانکاریپ

  ییایمیش  مواد  و  یبتن  یافزودن  مواد

 ی ساختمان

 1840 ساختار   نانو  نیرنگ  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

  فروش  و  دیتول  -  مانساخت  مانکاریپ

  ییایمیش  مواد  و  یبتن  یافزودن  مواد

 ی ساختمان

 1841 ساختار   نانو  نیرنگ  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 

  فروش  و  دیتول  -  مانساخت  مانکاریپ

  ییایمیش  مواد  و  یبتن  یافزودن  مواد

 ی ساختمان

 1842 ساختار   نانو  نیرنگ  شرکت

 1843 ریت  ستاوند  شرکت سات یتأس  و  ساختمان  مانکاریپ ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1844 ریت  ستاوند  شرکت سات یتأس  و  ساختمان  مانکاریپ ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1845 ریت  ستاوند  شرکت سات یتأس  و  ساختمان  مانکاریپ ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1846 ریت  ستاوند  شرکت سات یتأس  و  ساختمان  مانکاریپ IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید انواع چسب ها و مالت  

 ساختمانی 
 1847 شمس   نیآفر  یمیش  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید انواع چسب ها و مالت  

 ساختمانی 
 1848 شمس   نیآفر  یمیش  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید انواع چسب ها و مالت  

 ساختمانی 
 1849 شمس   نیآفر  یمیش  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید انواع چسب ها و مالت  

 ساختمانی 
 1850 شمس   نیآفر  یمیش  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تولید انواع چسب ها و مالت  

 ساختمانی 
 1851 شمس   نیآفر  یمیش  شرکت

 CE اجرا شده 
تولید انواع چسب ها و مالت  

 ساختمانی 
 1852 شمس   نیآفر  یمیش  شرکت

 1853 قرن   یمهندس  هنر  شرکت طراحی صنعتی و معماری ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1854 قرن   یمهندس  هنر  شرکت معماریطراحی صنعتی و   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1855 قرن   یمهندس  هنر  شرکت طراحی صنعتی و معماری ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1856 قرن   یمهندس  هنر  شرکت طراحی صنعتی و معماری IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1857 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1858 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1859 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت
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 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1860 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1861 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت

 ISO 10006:2017 اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1862 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت

 ISO 21500:2012 اجرا شده 
  و  نفت  خدماتو    میسد  دی انیس  دیتول

 پتروشیمی  و  گاز
 1863 جنوب   سازه  راه  آب  شرکت

 1864 اب یکار  ساختارعمران  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1865 اب یکار  ساختارعمران  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1866 اب یکار  ساختارعمران  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1867 اب یکار  ساختارعمران  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه 

صنایع ماشین آالت و تجهیزات راه و  

 ساختمان 

  یپژوهش  یمهندس  یفن  مجتمع

 البرز   احسان  ید یتول
1868 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

خدمات فنی مهندسی در زمینه ارائه  

صنایع ماشین آالت و تجهیزات راه و  

 ساختمان 

  یپژوهش  یمهندس  یفن  مجتمع

 البرز   احسان  ید یتول
1869 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه 

صنایع ماشین آالت و تجهیزات راه و  

 ساختمان 

  یپژوهش  یمهندس  یفن  مجتمع

 البرز   احسان  ید یتول
1870 

 IMS اجرا شده 

ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه 

صنایع ماشین آالت و تجهیزات راه و  

 ساختمان 

  یپژوهش  یمهندس  یفن  مجتمع

 البرز   احسان  ید یتول
1871 

 1872 زیتبر  ملک  یصنف  واحد مشاور امالک  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1873 زیتبر  ملک  یصنف  واحد مشاور امالک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1874 زیتبر  ملک  یصنف  واحد مشاور امالک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1875 زیتبر  ملک  یصنف  واحد مشاور امالک  IMS اجرا شده 

 1876 زیتبر  ملک  یصنف  واحد مشاور امالک  ISO 10004:2018 اجرا شده 
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 1877 زیتبر  ملک  یصنف  واحد مشاور امالک  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تامین اقالم مورد نیاز شرکت های  

 نفتی و گازی و صنایع تولیدی 

  رسام  زیتجه  شگامیپ  شرکت

 قرن
1878 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تامین اقالم مورد نیاز شرکت های  

 نفتی و گازی و صنایع تولیدی 

  رسام  زیتجه  شگامیپ  شرکت

 قرن
1879 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تامین اقالم مورد نیاز شرکت های  

 نفتی و گازی و صنایع تولیدی 

  رسام  زیتجه  شگامیپ  شرکت

 قرن
1880 

 IMS اجرا شده 
تامین اقالم مورد نیاز شرکت های  

 نفتی و گازی و صنایع تولیدی 

  رسام  زیتجه  شگامیپ  شرکت

 قرن
1881 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
باالبر و جرثقیل  تولید و تعمیر انواع  

 پشت کامیونی 
 1882 دنا   صنعت  مونیرا  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید و تعمیر انواع باالبر و جرثقیل  

 پشت کامیونی 
 1883 دنا   صنعت  مونیرا  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید و تعمیر انواع باالبر و جرثقیل  

 پشت کامیونی 
 1884 دنا   صنعت  مونیرا  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید و تعمیر انواع باالبر و جرثقیل  

 پشت کامیونی 
 1885 دنا   صنعت  مونیرا  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
تولید و تعمیر انواع باالبر و جرثقیل  

 پشت کامیونی 
 1886 دنا   صنعت  مونیرا  شرکت

 1887 البرز   غرب  نرمه  نیتک  شرکت تولید محصوالت سلولزی و بهداشتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1888 البرز   غرب  نرمه  نیتک  شرکت تولید محصوالت سلولزی و بهداشتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1889 البرز   غرب  نرمه  نیتک  شرکت تولید محصوالت سلولزی و بهداشتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1890 البرز   غرب  نرمه  نیتک  شرکت تولید محصوالت سلولزی و بهداشتی  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت سازه و ماشین های  

 صنعتی 

  سازه  ساخت  و  یطراح  شرکت

  قاهر  یصنعت  یها  نی ماش  و

 ی طوب

1891 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت سازه و ماشین های  

 صنعتی 

  سازه  ساخت  و  یطراح  شرکت

  قاهر  یصنعت  یها  نی ماش  و

 ی طوب

1892 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت سازه و ماشین های  

 صنعتی 

  سازه  ساخت  و  یطراح  شرکت

  قاهر  یصنعت  یها  نی ماش  و

 ی طوب

1893 
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 IMS اجرا شده 
طراحی و ساخت سازه و ماشین های  

 صنعتی 

  سازه  ساخت  و  یطراح  شرکت

  قاهر  یصنعت  یها  نی ماش  و

 ی طوب

1894 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
آماده و تولید قطعات پیش  تولید بتن  

 ساخته بتنی

  یبتون  یها   فرآورده  شرکت

 گرمسار   پارس
1895 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید بتن آماده و تولید قطعات پیش  

 ساخته بتنی

  یبتون  یها   فرآورده  شرکت

 گرمسار   پارس
1896 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید بتن آماده و تولید قطعات پیش  

 بتنیساخته  

  یبتون  یها   فرآورده  شرکت

 گرمسار   پارس
1897 

 IMS اجرا شده 
تولید بتن آماده و تولید قطعات پیش  

 ساخته بتنی

  یبتون  یها   فرآورده  شرکت

 گرمسار   پارس
1898 

 1899 الم ی فجرا  شرکت تولید قطعات یدکی خودرو  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1900 الم ی فجرا  شرکت خودرو تولید قطعات یدکی   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1901 الم ی فجرا  شرکت تولید قطعات یدکی خودرو  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1902 الم ی فجرا  شرکت تولید قطعات یدکی خودرو  IMS اجرا شده 

 خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  شیپو  یخدمات  یتعاون  شرکت

 بادرود   کار  و  کسب
1903 

 خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  شیپو  یخدمات  یتعاون  شرکت

 بادرود   کار  و  کسب
1904 

 خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  شیپو  یخدمات  یتعاون  شرکت

 بادرود   کار  و  کسب
1905 

 خدماتی IMS اجرا شده 
  شیپو  یخدمات  یتعاون  شرکت

 بادرود   کار  و  کسب
1906 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
مناسب سازی،  تولید تجهیزات  

 ساختمانی و پزشکی 
 1907 فردا   سازان  توان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید تجهیزات مناسب سازی،  

 ساختمانی و پزشکی 
 1908 فردا   سازان  توان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید تجهیزات مناسب سازی،  

 ساختمانی و پزشکی 
 1909 فردا   سازان  توان  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید تجهیزات مناسب سازی،  

 ساختمانی و پزشکی 
 1910 فردا   سازان  توان  شرکت

 1911 پاکشوما   شرکت تولید لوازم خانگی  CE اجرا شده 
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 1912 انه یگوهرخاورم  رادنوش  شرکت زعفران ٫تهیه و توزیع مواد غذایی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1913 انه یگوهرخاورم  رادنوش  شرکت زعفران ٫غذاییتهیه و توزیع مواد   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1914 انه یگوهرخاورم  رادنوش  شرکت زعفران ٫تهیه و توزیع مواد غذایی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1915 انه یگوهرخاورم  رادنوش  شرکت زعفران ٫تهیه و توزیع مواد غذایی IMS اجرا شده 

 1916 انه یگوهرخاورم  رادنوش  شرکت زعفران ٫غذاییتهیه و توزیع مواد   ISO 22000:2018 اجرا شده 

 1917 انه یگوهرخاورم  رادنوش  شرکت زعفران ٫تهیه و توزیع مواد غذایی ISO 3632:2011 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

تولید انواع مصنوعات فلزی صنعتی 

اداری و سرویسهای آشپزخانه و  

 کابینت

  داتی تول  یتعاون  شرکت

  یادار   ،یصنعت  ،یفلز  مصنوعات

 ی ج  پرندآهن  نتیکاب  و

1918 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

تولید انواع مصنوعات فلزی صنعتی 

اداری و سرویسهای آشپزخانه و  

 کابینت

  داتی تول  یتعاون  شرکت

  یادار   ،یصنعت  ،یفلز  مصنوعات

 ی ج  پرندآهن  نتیکاب  و

1919 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

صنعتی تولید انواع مصنوعات فلزی  

اداری و سرویسهای آشپزخانه و  

 کابینت

  داتی تول  یتعاون  شرکت

  یادار   ،یصنعت  ،یفلز  مصنوعات

 ی ج  پرندآهن  نتیکاب  و

1920 

 IMS اجرا شده 

تولید انواع مصنوعات فلزی صنعتی 

اداری و سرویسهای آشپزخانه و  

 کابینت

  داتی تول  یتعاون  شرکت

  یادار   ،یصنعت  ،یفلز  مصنوعات

 ی ج  پرندآهن  نتیکاب  و

1921 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید محصوالت صوتی و تصویری و  

 دیجیتال و ردیاب خودرو 

  گانیشا  ایآر  شرکت

 ( لندر )کی الکترون
1922 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید محصوالت صوتی و تصویری و  

 دیجیتال و ردیاب خودرو 

  گانیشا  ایآر  شرکت

 ( لندر )کی الکترون
1923 

 ISO 45001:2018 شده اجرا  
تولید محصوالت صوتی و تصویری و  

 دیجیتال و ردیاب خودرو 

  گانیشا  ایآر  شرکت

 ( لندر )کی الکترون
1924 

 IMS اجرا شده 
تولید محصوالت صوتی و تصویری و  

 دیجیتال و ردیاب خودرو 

  گانیشا  ایآر  شرکت

 ( لندر )کی الکترون
1925 

 IATF 16949:2016 اجرا شده 
محصوالت صوتی و تصویری و  تولید  

 دیجیتال و ردیاب خودرو 

  گانیشا  ایآر  شرکت

 ( لندر )کی الکترون
1926 

 1927 جان یآذربا  مهردم  شرکت بسته بندی خشکبار  حالل اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
بسته بندی و صادرات محصوالت  

 کشاورزی و خرما 

  یبازرگان)  صحرا  مجموعه

 (یصنعت  رضایعل
1928 
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 ISO 14001:2015 اجرا شده 
بسته بندی و صادرات محصوالت  

 کشاورزی و خرما 

  یبازرگان)  صحرا  مجموعه

 (یصنعت  رضایعل
1929 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
بسته بندی و صادرات محصوالت  

 کشاورزی و خرما 

  یبازرگان)  صحرا  مجموعه

 (یصنعت  رضایعل
1930 

 IMS اجرا شده 
محصوالت  بسته بندی و صادرات  

 کشاورزی و خرما 

  یبازرگان)  صحرا  مجموعه

 (یصنعت  رضایعل
1931 

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
بسته بندی و صادرات محصوالت  

 کشاورزی و خرما 

  یبازرگان)  صحرا  مجموعه

 (یصنعت  رضایعل
1932 

 HACCP اجرا شده 
بسته بندی و صادرات محصوالت  

 کشاورزی و خرما 

  یبازرگان)  صحرا  مجموعه

 (یصنعت  رضایعل
1933 

 1934 مطهر   انیشو  آرتا  شرکت تولید مواد شوینده  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 1935 مطهر   انیشو  آرتا  شرکت تولید مواد شوینده  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 1936 مطهر   انیشو  آرتا  شرکت تولید مواد شوینده  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 1937 مطهر   انیشو  آرتا  شرکت تولید مواد شوینده  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

ساخت و تعمیرات تجهیزات دوار  

حساس صنایع نفت و گاز و  

 پتروشیمی

  نیکاسپ  نیتورب  شرکت

 کمپرسور 
1938 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

ساخت و تعمیرات تجهیزات دوار  

حساس صنایع نفت و گاز و  

 پتروشیمی

  نیکاسپ  نیتورب  شرکت

 کمپرسور 
1939 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

ساخت و تعمیرات تجهیزات دوار  

حساس صنایع نفت و گاز و  

 پتروشیمی

  نیکاسپ  نیتورب  شرکت

 کمپرسور 
1940 

 IMS اجرا شده 

ساخت و تعمیرات تجهیزات دوار  

حساس صنایع نفت و گاز و  

 پتروشیمی

  نیکاسپ  نیتورب  شرکت

 کمپرسور 
1941 

 مشاور  ISO9001:2015 اجرا شده 
  و  راه  مشاور  نیمهندس  شرکت

 م یهید  سازه
1942 

 مشاور  MIS اجرا شده 
  و  راه  مشاور  نیمهندس  شرکت

 م یهید  سازه
1943 

 مشاور  DSS اجرا شده 
  و  راه  مشاور  نیمهندس  شرکت

 م یهید  سازه
1944 

 مشاور  QC اجرا شده 
  و  راه  مشاور  نیمهندس  شرکت

 م یهید  سازه
1945 
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 ISO9001:2015 اجرا شده 
  یاجرا   و  یطراح  فروش،  مشاوره،

 ساختمان   یکی مکان  ساتیتاس

  بناگستران  ساتیتاس  مجموعه

 سپاهان   هیتهو
1946 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یاجرا   و  یطراح  فروش،  مشاوره،

 ساختمان   یکی مکان  ساتیتاس

  بناگستران  ساتیتاس  مجموعه

 سپاهان   هیتهو
1947 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یاجرا   و  یطراح  فروش،  مشاوره،

 ساختمان   یکی مکان  ساتیتاس

  بناگستران  ساتیتاس  مجموعه

 سپاهان   هیتهو
1948 

 IMS اجرا شده 
  یاجرا   و  یطراح  فروش،  مشاوره،

 ساختمان   یکی مکان  ساتیتاس

  بناگستران  ساتیتاس  مجموعه

 سپاهان   هیتهو
1949 

 ISO10004:2018 اجرا شده 
  یاجرا   و  یطراح  فروش،  مشاوره،

 ساختمان   یکی مکان  ساتیتاس

  بناگستران  ساتیتاس  مجموعه

 سپاهان   هیتهو
1950 

 خدماتی ISO9001:2015 اجرا شده 
  دانش  نی راش  اعتماد  شرکت

 افروز 
1951 

 خدماتی ISO14001:2015 اجرا شده 
  دانش  نی راش  اعتماد  شرکت

 افروز 
1952 

 خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  دانش  نی راش  اعتماد  شرکت

 افروز 
1953 

 خدماتی IMS اجرا شده 
  دانش  نی راش  اعتماد  شرکت

 افروز 
1954 

 خدماتی HSE-MS اجرا شده 
  دانش  نی راش  اعتماد  شرکت

 افروز 
1955 

 خدمات حمل و نقل  ISO9001:2015 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1956 

 خدمات حمل و نقل  ISO14001:2015 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1957 

 خدمات حمل و نقل  ISO45001:2018 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1958 

 خدمات حمل و نقل  IMS اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1959 

 خدمات حمل و نقل  HSE-MS شده اجرا  
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1960 

 خدمات حمل و نقل  ISO10006:2017 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1961 

 خدمات حمل و نقل  ISO 21500:2012 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1962 

 خدمات حمل و نقل  ISO 22301:2012 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1963 
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الکترونیک از سازمان 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 خدمات حمل و نقل  ISO 10004:2018 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1964 

 خدمات حمل و نقل  ISO 10002:2018 اجرا شده 
 یفاتیتشر  و  یخدمات  شرکت

 ( عج)  عصریول  ریس  جوان
1965 

 1966 زال   روسازانین  شرکت پیمانکار  ISO9001:2015 اجرا شده 

 1967 زال   روسازانین  شرکت پیمانکار  ISO14001:2015 اجرا شده 

 1968 زال   روسازانین  شرکت پیمانکار  ISO45001:2018 اجرا شده 

 1969 زال   روسازانین  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 1970 کارون   کیپالست  باید  شرکت تولید نایلون  ISO9001:2015 اجرا شده 

 1971 کارون   کیپالست  باید  شرکت تولید نایلون  ISO14001:2015 اجرا شده 

 1972 کارون   کیپالست  باید  شرکت تولید نایلون  ISO45001:2018 اجرا شده 

 1973 کارون   کیپالست  باید  شرکت تولید نایلون  IMS اجرا شده 

 1974 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی ISO9001:2015 اجرا شده 

 1975 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی ISO14001:2015 اجرا شده 

 1976 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی ISO45001:2018 اجرا شده 

 1977 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی IMS اجرا شده 

 1978 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی ISO22000:2018 انجام شده 

 1979 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی HACCP اجرا شده 

 1980 شرکت بسته بندی ستاره توس  بسته بندی مواد غذایی حالل اجرا شده 

 1981 د یسپ  پوالد  پارس  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  ISO9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 1982 د یسپ  پوالد  پارس  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  ISO14001:2015 اجرا شده 

 1983 د یسپ  پوالد  پارس  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  ISO45001:2018 اجرا شده 

 1984 د یسپ  پوالد  پارس  شرکت تولید ماشین آالت صنعتی  IMS اجرا شده 

 1985 افروز   کتای  مانگ  رهاورد  شرکت LEDتولید   ISO9001:2015 اجرا شده 

 1986 افروز   کتای  مانگ  رهاورد  شرکت LEDتولید   ISO14001:2018 اجرا شده 

 1987 افروز   کتای  مانگ  رهاورد  شرکت LEDتولید   ISO45001:2018 اجرا شده 

 1988 افروز   کتای  مانگ  رهاورد  شرکت LEDتولید   IMS اجرا شده 

 1989 افروز   کتای  مانگ  رهاورد  شرکت LEDتولید   HSE-MS اجرا شده 

 1990 افروز   کتای  مانگ  رهاورد  شرکت LEDتولید   CE اجرا شده 

 1991 سمنان   ستایو  ایآر بسته بندی مواد غذایی ISO9001:2015 اجرا شده 

 1992 سمنان   ستایو  ایآر غذاییبسته بندی مواد   ISO14001:2015 اجرا شده 

 1993 سمنان   ستایو  ایآر بسته بندی مواد غذایی ISO45001:2018 اجرا شده 

 1994 سمنان   ستایو  ایآر بسته بندی مواد غذایی IMS اجرا شده 

 1995 سمنان   ستایو  ایآر بسته بندی مواد غذایی ISO22000:2018 اجرا شده 

 1996 سمنان   ستایو  ایآر غذاییبسته بندی مواد   HACCP اجرا شده 

 1997 سمنان   ستایو  ایآر بسته بندی مواد غذایی حالل اجرا شده 

 بسته بندی زعفران  ISO 9001:2015 اجراشده 
  ماندگار  یراهبردها  شرکت

 ا ی مان  نینو
1998 

 بسته بندی زعفران  ISO 14001:2015 اجراشده 
  ماندگار  یراهبردها  شرکت

 ا ی مان  نینو
1999 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 بسته بندی زعفران  ISO 45001:2018 اجراشده 
  ماندگار  یراهبردها  شرکت

 ا ی مان  نینو
2000 

 بسته بندی زعفران  IMS اجراشده 
  ماندگار  یراهبردها  شرکت

 ا ی مان  نینو
2001 

 بازرگانی مواد غذایی  ISO 9001:2015 اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2002 

 بازرگانی مواد غذایی  ISO 14001:2015 اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2003 

 بازرگانی مواد غذایی  ISO 45001:2018 اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2004 

 بازرگانی مواد غذایی  IMS اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2005 

 مواد غذایی بازرگانی   ISO 22000:2018 اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2006 

 بازرگانی مواد غذایی  HACCP اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2007 

 بازرگانی مواد غذایی  GMP اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2008 

 بازرگانی مواد غذایی  ISO 10004:2018 اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2009 

 بازرگانی مواد غذایی  FSSC 22000 اجراشده 
  کوه  گستران  سازه  نیام  شرکت

 چنار 
2010 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تامین نیروی انسانی ,امور خدمات  

 ,تعمیرات واتفاقات نیروی برق 

  یرعدآسا   فرازگامان  شرکت

 فارس   مبتکران
2011 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
نیروی انسانی ,امور خدمات  تامین  

 ,تعمیرات واتفاقات نیروی برق 

  یرعدآسا   فرازگامان  شرکت

 فارس   مبتکران
2012 

 ISO 45001:2018 اجراشده 
تامین نیروی انسانی ,امور خدمات  

 ,تعمیرات واتفاقات نیروی برق 

  یرعدآسا   فرازگامان  شرکت

 فارس   مبتکران
2013 

 IMS اجراشده 
,امور خدمات  تامین نیروی انسانی  

 ,تعمیرات واتفاقات نیروی برق 

  یرعدآسا   فرازگامان  شرکت

 فارس   مبتکران
2014 

 HSE-MS اجراشده 
تامین نیروی انسانی ,امور خدمات  

 ,تعمیرات واتفاقات نیروی برق 

  یرعدآسا   فرازگامان  شرکت

 فارس   مبتکران
2015 

 تولید عصاره شیرین بیان  ISO 9001:2015 اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2016 

 تولید عصاره شیرین بیان  ISO 14001:2015 اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2017 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 تولید عصاره شیرین بیان  ISO 45001:2018 اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2018 

 تولید عصاره شیرین بیان  IMS اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2019 

 تولید عصاره شیرین بیان  ISO 22000:2018 اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2020 

 تولید عصاره شیرین بیان  HACCP اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2021 

 تولید عصاره شیرین بیان  GMP اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2022 

 تولید عصاره شیرین بیان  حالل اجراشده 
  عصاره  فارس  عیصنا  شرکت

 ان ی رانیا
2023 

 2024 شهران   شهد  نینگشرکت   غذایی  حالل اجراشده 

 ISO9001:2015 اجراشده 
راه اندازی و    و  خدمات طراحی

 پشتیبانی مراکز داده 

  لوتوس  یآور   فن  توسعه  شرکت

 شبکه 
2025 

 مشاور  ISO 9001:2015 اجراشده 
  ایپرش  مشاور  نیمهندس  شرکت

 جنوب   ارس
2026 

 مشاور  ISO 14001:2015 اجراشده 
  ایپرش  مشاور  نیمهندس  شرکت

 جنوب   ارس
2027 

 مشاور  ISO 45001:2018 اجراشده 
  ایپرش  مشاور  نیمهندس  شرکت

 جنوب   ارس
2028 

 مشاور  IMS اجراشده 
  ایپرش  مشاور  نیمهندس  شرکت

 جنوب   ارس
2029 

 2030 پارس   پرتو  لبن  ایلیا  شرکت مواد غذایی  تولیدی و بازرگانی ISO 9001:2015 اجراشده 

 2031 پارس   پرتو  لبن  ایلیا  شرکت مواد غذایی  تولیدی و بازرگانی ISO 14001:2015 اجراشده 

 2032 پارس   پرتو  لبن  ایلیا  شرکت مواد غذایی  تولیدی و بازرگانی ISO 45001:2018 اجراشده 

 2033 پارس   پرتو  لبن  ایلیا  شرکت مواد غذایی  تولیدی و بازرگانی IMS اجراشده 

 2034 پارس   پرتو  لبن  ایلیا  شرکت مواد غذایی  تولیدی و بازرگانی ISO22000:2018 اجراشده 

 2035 ر یکو  یامیم  پارس  شرکت پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 9001:2015 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2036 ر یکو  یامیم  پارس  شرکت پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 14001:2015 اجراشده 

 2037 ر یکو  یامیم  پارس  شرکت پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 45001:2018 اجراشده 

 2038 ر یکو  یامیم  پارس  شرکت پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی IMS اجراشده 

 2039 ر یکو  یامیم  پارس  شرکت پتروشیمیپیمانکار نفت و گاز و   HSE-MS اجراشده 

 2040 ر یکو  یامیم  پارس  شرکت پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001:2010 اجراشده 

 صادرات زعفران  حالل اجراشده 
  یالملل  نیب  دهکده  شرکت

 د یسف
2041 

 ISO 9001:2015 اجراشده 

تامین مواد فرآوری شده نفتی و  

الکترونیک  تجهیزات مکانیک و  

 صنعتی 

 2042 زن یرا  صنعت  پترو  شرکت

 ISO 14001:2015 اجراشده 

تامین مواد فرآوری شده نفتی و  

تجهیزات مکانیک و الکترونیک  

 صنعتی 

 2043 زن یرا  صنعت  پترو  شرکت

 ISO 45001:2018 اجراشده 

تامین مواد فرآوری شده نفتی و  

تجهیزات مکانیک و الکترونیک  

 صنعتی 

 2044 زن یرا  صنعت  پترو  شرکت

 IMS اجراشده 

تامین مواد فرآوری شده نفتی و  

تجهیزات مکانیک و الکترونیک  

 صنعتی 

 2045 زن یرا  صنعت  پترو  شرکت

 ISO 29001:2010 اجراشده 

تامین مواد فرآوری شده نفتی و  

تجهیزات مکانیک و الکترونیک  

 صنعتی 

 2046 زن یرا  صنعت  پترو  شرکت

 ISO 21500:2012 اجراشده 

تامین مواد فرآوری شده نفتی و  

تجهیزات مکانیک و الکترونیک  

 صنعتی 

 2047 زن یرا  صنعت  پترو  شرکت

 2048 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 9001:2015 اجراشده 

 2049 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 14001:2015 اجراشده 

 2050 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 45001:2018 اجراشده 

 2051 همسفران   شرکت حمل و نقل IMS اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2052 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 10002:2018 اجراشده 

 2053 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 10004:2018 اجراشده 

 2054 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 10668:2010 اجراشده 

 2055 همسفران   شرکت حمل و نقل ISO 39001:2012 اجراشده 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
سرویس و نگهداری تاسیسات  

 ساختمان 

  هوشمند  سازان  نهیبه  شرکت

 ی انرژ   داریف
2056 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
سرویس و نگهداری تاسیسات  

 ساختمان 

  هوشمند  سازان  نهیبه  شرکت

 ی انرژ   داریف
2057 

 ISO 45001:2018 اجراشده 
سرویس و نگهداری تاسیسات  

 ساختمان 

  هوشمند  سازان  نهیبه  شرکت

 ی انرژ   داریف
2058 

 IMS اجراشده 
سرویس و نگهداری تاسیسات  

 ساختمان 

  هوشمند  سازان  نهیبه  شرکت

 ی انرژ   داریف
2059 

 ISO 10004:2018 اجراشده 
سرویس و نگهداری تاسیسات  

 ساختمان 

  هوشمند  سازان  نهیبه  شرکت

 ی انرژ   داریف
2060 

 گاز   و  نفت  صنعت  مانکاریپ ISO 9001:2015 اجراشده 
  ابزار  زیتجه  کاوشگران  شرکت

 جم
2061 

 گاز   و  نفت  صنعت  مانکاریپ ISO 14001:2015 اجراشده 
  ابزار  زیتجه  کاوشگران  شرکت

 جم
2062 

 گاز   و  نفت  صنعت  مانکاریپ ISO 45001:2018 اجراشده 
  ابزار  زیتجه  کاوشگران  شرکت

 جم
2063 

 گاز   و  نفت  صنعت  مانکاریپ IMS اجراشده 
  ابزار  زیتجه  کاوشگران  شرکت

 جم
2064 

 2065 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2066 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  ISO 14001:2015 اجراشده 

 2067 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  ISO 45001:2018 اجراشده 

 2068 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  IMS اجراشده 

 2069 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  ISO/TS 29001:2010 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2070 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  ISO 21500:2012 اجراشده 

 2071 الوان   پرتو  ریاکس  شرکت تولید رنگ و رزین  HSE-MS اجراشده 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  ISO 9001:2015 اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2072 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  ISO 14001:2015 اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2073 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  ISO 45001:2018 اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2074 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  IMS اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2075 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  ISO 22000:2018 اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2076 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  HACCP اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2077 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  GMP اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2078 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  ISO 10004:2018 اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2079 

 بسته بندی گوشت قرمز و مرغ  حالل اجراشده 
  تهران  صنعت  و  کشت  شرکت

 شباهنگ 
2080 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
ارائه خدمات در زمینه سیستمهای  

 صنعتی و بازرگانی

  دهیا  شرویپ  یمهندس  شرکت

 آراز   یها
2081 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
ارائه خدمات در زمینه سیستمهای  

 صنعتی و بازرگانی

  دهیا  شرویپ  یمهندس  شرکت

 آراز   یها
2082 

 ISO 45001:2018 اجراشده 
سیستمهای  ارائه خدمات در زمینه  

 صنعتی و بازرگانی

  دهیا  شرویپ  یمهندس  شرکت

 آراز   یها
2083 

 IMS اجراشده 
ارائه خدمات در زمینه سیستمهای  

 صنعتی و بازرگانی

  دهیا  شرویپ  یمهندس  شرکت

 آراز   یها
2084 

 ISO 10004:2018 اجراشده 
ارائه خدمات در زمینه سیستمهای  

 صنعتی و بازرگانی

  دهیا  شرویپ  یمهندس  شرکت

 آراز   یها
2085 

 تولید دستگاه های نانوایی ISO 9001:2015 اجراشده 
  ناب  ساج  آرتان  شرکت

 جان یآذربا
2086 

 تولید دستگاه های نانوایی ISO 14001:2015 اجراشده 
  ناب  ساج  آرتان  شرکت

 جان یآذربا
2087 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 تولید دستگاه های نانوایی ISO 45001:2018 اجراشده 
  ناب  ساج  آرتان  شرکت

 جان یآذربا
2088 

 تولید دستگاه های نانوایی IMS اجراشده 
  ناب  ساج  آرتان  شرکت

 جان یآذربا
2089 

 تولید دستگاه های نانوایی CE اجراشده 
  ناب  ساج  آرتان  شرکت

 جان یآذربا
2090 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تولید، صادرات و واردات انواع چسب و  

 رزین
 2091 ش یک  فدک  انیل  شرکت

 ISO 14001:2015 اجراشده 
تولید، صادرات و واردات انواع چسب و  

 رزین
 2092 ش یک  فدک  انیل  شرکت

 ISO 45001:2018 اجراشده 
تولید، صادرات و واردات انواع چسب و  

 رزین
 2093 ش یک  فدک  انیل  شرکت

 IMS اجراشده 
تولید، صادرات و واردات انواع چسب و  

 رزین
 2094 ش یک  فدک  انیل  شرکت

 2095 ان ی رانیا  ییایآر  یآوا   شرکت خدمات پرداخت الکترونیک  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2096 ان ی رانیا  ییایآر  یآوا   شرکت خدمات پرداخت الکترونیک  ISO 10004:2018 اجراشده 

 2097 ان ی رانیا  ییایآر  یآوا   شرکت خدمات پرداخت الکترونیک  ISO 10002:2018 اجراشده 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تولیدکننده یراق آالت خطوط توزیع  

 و انتقال نیروی برق 
 2098 کوشش   آوران  توان  شرکت

 تولید ماسک و دستکش  ISO 9001:2015 اجراشده 
  سالمت  درمان  دارو  شرکت

 پارس 
2099 

 تولید ماسک و دستکش  ISO 9001:2015 اجراشده 
  راد  به  داد  آراز  شرکت

 ( یمیرادش)
2100 

 تولید ماسک و دستکش  ISO 14001:2015 اجراشده 
  راد  به  داد  آراز  شرکت

 ( یمیرادش)
2101 

 تولید ماسک و دستکش  ISO 45001:2018 اجراشده 
  راد  به  داد  آراز  شرکت

 ( یمیرادش)
2102 

 تولید ماسک و دستکش  IMS اجراشده 
  راد  به  داد  آراز  شرکت

 ( یمیرادش)
2103 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2104 

 ISO 14001:2015 اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2105 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 45001:2018 اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2106 

 IMS اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2107 

 ISO 21500:2012 اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2108 

 ISO 10006:2017 اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2109 

 HSE- MS اجراشده 
  اجرا  و  نظارت  ،  یطراح  ،  مشاوره

 های عمرانی  پروژه

  پاسارگاد  عمران  توسعه  شرکت

 باستان 
2110 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تولید، بسته بندی و فرآوری  

 محصوالت دام، طیور و آبزیان 

  ستاره  یبازرگان  خدمات  شرکت

 راف یس  بندر
2111 

 ISO 22000:2018 اجراشده 
تولید، بسته بندی و فرآوری  

 محصوالت دام، طیور و آبزیان 

  ستاره  یبازرگان  خدمات  شرکت

 راف یس  بندر
2112 

 ISO 10004:2018 اجراشده 
بندی و فرآوری  تولید، بسته  

 محصوالت دام، طیور و آبزیان 

  ستاره  یبازرگان  خدمات  شرکت

 راف یس  بندر
2113 

 حالل اجراشده 
تولید، بسته بندی و فرآوری  

 محصوالت دام، طیور و آبزیان 

  ستاره  یبازرگان  خدمات  شرکت

 راف یس  بندر
2114 

 HSE-MS اجراشده 
تولید، بسته بندی و فرآوری  

 آبزیان محصوالت دام، طیور و  

  ستاره  یبازرگان  خدمات  شرکت

 راف یس  بندر
2115 

 ISO 9001:2015 اجراشده 

انجام مطالعات و تهیه طرح های  

توسعه ملی ، منطقه ای و شهری ،  

 معماری و مدیریت و نظارت بر اجرا 

  و  دهیا  مشاور  نیمهندس  شرکت

 ت یآرش  نقش
2116 

 ISO 14001:2015 اجراشده 

های  انجام مطالعات و تهیه طرح  

توسعه ملی ، منطقه ای و شهری ،  

 معماری و مدیریت و نظارت بر اجرا 

  و  دهیا  مشاور  نیمهندس  شرکت

 ت یآرش  نقش
2117 

 ISO 45001:2018 اجراشده 

انجام مطالعات و تهیه طرح های  

توسعه ملی ، منطقه ای و شهری ،  

 معماری و مدیریت و نظارت بر اجرا 

  و  دهیا  مشاور  نیمهندس  شرکت

 ت یآرش  نقش
2118 

 IMS اجراشده 

انجام مطالعات و تهیه طرح های  

توسعه ملی ، منطقه ای و شهری ،  

 معماری و مدیریت و نظارت بر اجرا 

  و  دهیا  مشاور  نیمهندس  شرکت

 ت یآرش  نقش
2119 

 2120 انه ی خاورم  صنعت  جادیا  شرکت خدمات مهندسی  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2121 انه ی خاورم  صنعت  جادیا  شرکت خدمات مهندسی  ISO 14001:2015 اجراشده 

 2123 انه ی خاورم  صنعت  جادیا  شرکت خدمات مهندسی  ISO 45001:2018 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2124 انه ی خاورم  صنعت  جادیا  شرکت خدمات مهندسی  IMS اجراشده 

 حمل و نقل ISO 9001:2015 اجراشده 
  مهر  سپهر  انیپارس  شرکت

 رضوان 
2125 

 حمل و نقل ISO 14001:2015 اجراشده 
  مهر  سپهر  انیپارس  شرکت

 رضوان 
2126 

 حمل و نقل ISO 45001:2018 اجراشده 
  مهر  سپهر  انیپارس  شرکت

 رضوان 
2127 

 حمل و نقل IMS اجراشده 
  مهر  سپهر  انیپارس  شرکت

 رضوان 
2128 

 حمل و نقل HSE-MS اجراشده 
  مهر  سپهر  انیپارس  شرکت

 رضوان 
2129 

 2130 ا یپو  پردازش  برهان  گروه آموزشی  ISO 21001:2018 اجراشده 

 2131 ا یپو  پردازش  برهان  گروه آموزشی  ISO 10015:2019 اجراشده 

 2132 بال   الیرو   نویم  گلشن  شرکت تولیدوبسته بندی عسل ارگانیک  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2133 بال   الیرو   نویم  گلشن  شرکت تولیدوبسته بندی عسل ارگانیک  ISO 14001:2015 اجراشده 

 2134 بال   الیرو   نویم  گلشن  شرکت تولیدوبسته بندی عسل ارگانیک  ISO 45001:2018 اجراشده 

 2135 بال   الیرو   نویم  گلشن  شرکت تولیدوبسته بندی عسل ارگانیک  IMS اجراشده 

 2136 بال   الیرو   نویم  گلشن  شرکت تولیدوبسته بندی عسل ارگانیک  ISO 22000:2018 اجراشده 

 SUSHIA 2137  شرکت بازاریابی شبکه ای  ISO 9001:2015 اجراشده 

 SUSHIA 2138  شرکت بازاریابی شبکه ای  ISO 27001:2013 اجراشده 

 SUSHIA 2139  شرکت بازاریابی شبکه ای  ISO 10004: 2018 اجراشده 

 2140 ن یپرش  برش  صنعت  شرکت تولید روغن های صنعتی ISO 9001:2015 اجراشده 

 2141 ن یپرش  برش  صنعت  شرکت تولید روغن های صنعتی ISO 14001:2015 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2142 ن یپرش  برش  صنعت  شرکت تولید روغن های صنعتی ISO 45001:2018 اجراشده 

 2143 ن یپرش  برش  صنعت  شرکت تولید روغن های صنعتی IMS اجراشده 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
تولید و طراحی کوره همرفتی و جی  

 (+G) پالس
 2144 یصفر  یصنعت  واحد

 ISO 13577-1:2016 اجراشده 
تولید و طراحی کوره همرفتی و جی  

 (+G) پالس
 2145 یصفر  یصنعت  واحد

 ISO 3834-2:2005 اجراشده 
تولید و طراحی کوره همرفتی و جی  

 (+G) پالس
 2146 یصفر  یصنعت  واحد

 ISO 10377 : 2013 اجراشده 
همرفتی و جی  تولید و طراحی کوره  

 (+G) پالس
 2147 یصفر  یصنعت  واحد

 ISO 22000:2018 اجراشده 
عمل آوری و بسته بندی آبزیان و  

 انواع طیور 
 2148 گسترچهارمحال   انجماد  شرکت

 GMP اجراشده 
و بسته بندی آبزیان و انواع    پرورش

 طیور 
 2149 گسترچهارمحال   انجماد  شرکت

 مصالح ساختمانی تولید   ISO 9001:2015 اجراشده 
  تجارت  یمیش  نیکاسپ  شرکت

 رادکان 
2150 

 تولید مصالح ساختمانی  ISO 14001:2015 اجراشده 
  تجارت  یمیش  نیکاسپ  شرکت

 رادکان 
2151 

 تولید مصالح ساختمانی  ISO 45001:2018 اجراشده 
  تجارت  یمیش  نیکاسپ  شرکت

 رادکان 
2152 

 تولید مصالح ساختمانی  IMS اجراشده 
  تجارت  یمیش  نیکاسپ  شرکت

 رادکان 
2153 

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2154 

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2155 

 بسته بندی تولیدات گوشتیتولید و   ISO 45001:2018 اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2156 

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی IMS اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2157 

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی ISO 22000:2018 اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2158 

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی HACCP اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2159 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی ISO 10004:2018 اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2160 

 تولید و بسته بندی تولیدات گوشتی HSE-MS اجرا شده 
  آرمان  نیپروتئ  خانه  شرکت

 ان ی رانیا
2161 

 2162 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2163 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2164 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2165 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  IMS اجرا شده 

 2166 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  HSE-MS اجرا شده 

 2167 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 2168 اکو ید  پترو  ایرا  شرکت اجرای پروژه های نفت و گاز  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 2169 ر یام  ساالران  رستوران تهیه و آماده سازی انواع غذا  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2170 ر یام  ساالران  رستوران تهیه و آماده سازی انواع غذا  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2171 ر یام  ساالران  رستوران تهیه و آماده سازی انواع غذا  HACCP اجرا شده 

 2172 ر یام  ساالران  رستوران تهیه و آماده سازی انواع غذا  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

بهره برداری از جایگاه    -نفت و گاز

 های سوخت 

 2173 پاکزاد   صنعت  گوهران  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

زمینه  خدمات فنی و مهندسی در  

بهره برداری از جایگاه    -نفت و گاز

 های سوخت 

 2174 پاکزاد   صنعت  گوهران  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

بهره برداری از جایگاه    -نفت و گاز

 های سوخت 

 2175 پاکزاد   صنعت  گوهران  شرکت

 IMS اجرا شده 

خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

بهره برداری از جایگاه    -نفت و گاز

 های سوخت 

 2176 پاکزاد   صنعت  گوهران  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 HSE-MS اجرا شده 

خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

بهره برداری از جایگاه    -نفت و گاز

 های سوخت 

 2177 پاکزاد   صنعت  گوهران  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

پتروشیمی، مشاور  صنایع نفت، گاز و  

 در صنایع نیروگاهی

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2178 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مشاور  

 در صنایع نیروگاهی

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2179 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مشاور  

 در صنایع نیروگاهی

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2180 

 IMS اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مشاور  

 صنایع نیروگاهیدر  

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2181 

 HSE-MS اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مشاور  

 در صنایع نیروگاهی

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2182 

 ISO 21500:2012 اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مشاور  

 در صنایع نیروگاهی

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2183 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 

مدیریت دارایی فیزیکی، مشاور در  

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مشاور  

 نیروگاهیدر صنایع  

  یدارائ  ارزش  رانیمد  شرکت

  یسهام) پاوان  یکیزیف  یها

 ( خاص

2184 

 2185 کوشک   ایک  کار  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2186 کوشک   ایک  کار  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجراشده 

 2187 کوشک   ایک  کار  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجراشده 

 2188 کوشک   ایک  کار  شرکت پیمانکار  IMS اجراشده 

 2189 کوشک   ایک  کار  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجراشده 

 2190 جان یآذربا  زیتجه  انیبن  شرکت تولید لوازم و تجهیزات بیمارستانی  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2191 جان یآذربا  زیتجه  انیبن  شرکت تولید لوازم و تجهیزات بیمارستانی  ISO 14001:2015 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2192 جان یآذربا  زیتجه  انیبن  شرکت تولید لوازم و تجهیزات بیمارستانی  ISO 45001:2018 اجراشده 

 2193 جان یآذربا  زیتجه  انیبن  شرکت تولید لوازم و تجهیزات بیمارستانی  IMS اجراشده 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  ISO 9001:2015 اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2194 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  ISO 14001:2015 اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2195 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  ISO 45001:2018 اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2196 

 انواع مقاطع آلومینیومی تولید کننده   IMS اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2197 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  HSE-MS اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2198 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  ISO 10004:2018 اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2199 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  ISO 10002:2018 اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2200 

 تولید کننده انواع مقاطع آلومینیومی  ISO 10668:2010 اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2201 

 آلومینیومی تولید کننده انواع مقاطع   CE اجراشده 
  پژواک  ومینیآلوم  شرکت

 ( کو  آلپ)  سپاهان
2202 

 خدماتی ISO 9001:2015 اجراشده 
  و  یحفاظت  خدمات  موسسه

 مرصاد   گستر  منیا  یمراقبت
2203 

 خدماتی ISO 14001:2015 اجراشده 
  و  یحفاظت  خدمات  موسسه

 مرصاد   گستر  منیا  یمراقبت
2204 

 خدماتی ISO 45001:2018 اجراشده 
  و  یحفاظت  خدمات  موسسه

 مرصاد   گستر  منیا  یمراقبت
2205 

 خدماتی IMS اجراشده 
  و  یحفاظت  خدمات  موسسه

 مرصاد   گستر  منیا  یمراقبت
2206 

 2207 زد ی  دیمروار  گرانول تولید انواع گرانول  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2208 زد ی  دیمروار  گرانول تولید انواع گرانول  ISO 14001:2015 اجراشده 

 2209 زد ی  دیمروار  گرانول تولید انواع گرانول  ISO 45001:2018 اجراشده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2210 زد ی  دیمروار  گرانول تولید انواع گرانول  IMS اجراشده 

 آموزشگاه  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یزندگ  تحول  و  سیپرد  موسسه

 ( پروتز   رانی ا)  سالم
2211 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  پمپ  یدکی  قطعات  ساخت  و  یطراح

 ها
 2212 مپلر یا  مجموعه

 ISO 10668:2010 اجرا شده 
  پمپ  یدکی  قطعات  ساخت  و  یطراح

 ها
 2213 مپلر یا  مجموعه

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
  پمپ  یدکی  قطعات  ساخت  و  یطراح

 ها
 2214 مپلر یا  مجموعه

 CE اجرا شده 
  پمپ  یدکی  قطعات  ساخت  و  یطراح

 ها
 2215 مپلر یا  مجموعه

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

 

  یآتشکار   و  یحفار  یمهندس  خدمات

 معادن   اکتشاف  و  استخراج  ،

  و  یمعدن  یصنعت  یتعاون  شرکت

  نگار  معدن  یمهندس  خدمات

 ن ینو

2216 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یآتشکار   و  یحفار  یمهندس  خدمات

 معادن   اکتشاف  و  استخراج  ،

  و  یمعدن  یصنعت  یتعاون  شرکت

  نگار  معدن  یمهندس  خدمات

 ن ینو

2217 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یآتشکار   و  یحفار  یمهندس  خدمات

 معادن   اکتشاف  و  استخراج  ،

  و  یمعدن  یصنعت  یتعاون  شرکت

  نگار  معدن  یمهندس  خدمات

 ن ینو

2218 

 IMS اجرا شده 
  یآتشکار   و  یحفار  یمهندس  خدمات

 معادن   اکتشاف  و  استخراج  ،

  و  یمعدن  یصنعت  یتعاون  شرکت

  نگار  معدن  یمهندس  خدمات

 ن ینو

2219 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
  یآتشکار   و  یحفار  یمهندس  خدمات

 معادن   اکتشاف  و  استخراج  ،

  و  یمعدن  یصنعت  یتعاون  شرکت

  نگار  معدن  یمهندس  خدمات

 ن ینو

2220 

 2221 نیآگر  یدی تول  گروه تولید شوینده  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
کننده همایش، سمینار و  برگزار  

 رویداد ، خدمات ورزشی 
 2222 آسا   انیرانیاشرکت  

 2223 ان ی جهان  بهار  نیراست  شرکت ارائه خدمات مهاجرتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  آهنقطعات    مختلف  انواع  دیتول

 سرب 

  فلزات  و  سرب  یصنعت  واحد

 ی خان
2224 

 HSE-MS اجرا شده 
  و  آهنقطعات    مختلف  انواع  دیتول

 سرب 

  فلزات  و  سرب  یصنعت  واحد

 ی خان
2225 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 

مشاور راهسازی، ساختمان، حمل و  

نقل و ترافیک، محیط زیست و  

 خدمات اقتصادی 

 2226 سنا   راهبرد  یمهندس  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید و بسته بندی و توزیع انواع مواد  

 بهداشتی و دارویی غذایی و  
 2227 ان یرانیا  سالمت  رسایا

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2228 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2229 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2230 

 IMS اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2231 

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2232 

 CE اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2233 

 GMP اجرا شده 
طراحی و ساخت سیستم های تهویه  

 مطبوع 
 HNB)باران  ناب  یهوا  شرکت

GROUP) 
2234 

 2235 24  یتنور  اسنک  مجموعه فود   فست  فروش  و  دیتول  ،  هیته ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2236 24  یتنور  اسنک  مجموعه فود   فست  فروش  و  دیتول  ،  هیته ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2237 ی کاش  سیگلد  شرکت تولید کاشی  CE اجرا شده 

 ی شهر   درون  مسافر  نقل  و  حمل ISO 45001:2018 اجرا شده 
  تهران  تک  یرانیتاکس  شرکت

 ر یس
2238 

 ی شهر   درون  مسافر  نقل  و  حمل ISO 14001:2015 اجرا شده 
  تهران  تک  یرانیتاکس  شرکت

 ر یس
2239 

 ی شهر   درون  مسافر  نقل  و  حمل ISO 9001:2015 اجرا شده 
  تهران  تک  یرانیتاکس  شرکت

 ر یس
2240 

 ی شهر   درون  مسافر  نقل  و  حمل IMS اجرا شده 
  تهران  تک  یرانیتاکسشرکت  

 ر یس
2241 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  اتیعمل  و  آب  و  روین  ،  روین  نیتام

 ی حفار 

  کاردوست  یخدمات  یفن  شرکت

 ا یپو
2242 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  اتیعمل  و  آب  و  روین  ،  روین  نیتام

 ی حفار 

  کاردوست  یخدمات  یفن  شرکت

 ا یپو
2243 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  اتیعمل  و  آب  و  روین  ،  روین  نیتام

 ی حفار 

  کاردوست  یخدمات  یفن  شرکت

 ا یپو
2244 

 IMS اجرا شده 
  اتیعمل  و  آب  و  روین  ،  روین  نیتام

 ی حفار 

  کاردوست  یخدمات  یفن  شرکت

 ا یپو
2245 

 2246 فارسان   گچ  شرکت ی ساختمان  گچ  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2247 ا یپو  چیپ  انیپارس  شرکت مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول CE اجرا شده 

 2248 ا یپو  چیپ  انیپارس  شرکت مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول HSE-MS اجرا شده 

 2249 ا یپو  چیپ  انیپارس  شرکت مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول ISO 10668:2010 اجرا شده 

 2250 شرکت پارسیان پیچ پویا  مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2251 پارسیان پیچ پویا شرکت   مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول ISO10004:2018 اجرا شده 

 2252 ا یپو  چیپ  انیپارس  شرکت مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2253 ا یپو  چیپ  انیپارس  شرکت مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2254 ا یپو  چیپ  انیپارس  شرکت مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2255 شرکت پارسیان پیچ پویا  مهره   و  چیپ  انواع  عیدوتوزیتول IMS اجرا شده 

 خانیگنجعل  موقوفات  شرکت ه یریخ  وامور  وخاص  عام  وقف ISO10004:2018 شده   اجرا
2256 

 خانیگنجعل  موقوفات  شرکت ه یریخ  وامور  وخاص  عام  وقف ISO 10002:2018 شده   اجرا
2257 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  رنگ  حوزه  در  نانو  یفناور   محصوالت

 نیرز  و

  نانوپوشش  پارس  شرکت

 اسپرلوس 
2258 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  رنگ  حوزه  در  نانو  یفناور   محصوالت

 نیرز  و

  نانوپوشش  پارس  شرکت

 اسپرلوس 
2259 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  رنگ  حوزه  در  نانو  یفناور   محصوالت

 نیرز  و

  نانوپوشش  پارس  شرکت

 اسپرلوس 
2260 

 IMS اجرا شده 
  رنگ  حوزه  در  نانو  یفناور   محصوالت

 نیرز  و

  نانوپوشش  پارس  شرکت

 اسپرلوس 
2261 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ابزار دقیق ، الکترونیک و اتوماسیون ISO 9001:2015 اجرا شده 
صدرا صنعت دراک  شرکت  

 انرژی 
2262 

 2263 الماس   صنعت  آرمان  شرکت خودرو   یپرس  قطعات  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2264 مجموعه خشکبار محسن  خشکبار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2265 مجموعه خشکبار محسن  خشکبار  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2266 مجموعه خشکبار محسن  خشکبار  HACCP اجرا شده 

 2267 ساتراس   فناوران  ایپوشرکت   قیدق  ابزار  دیوتول  کننده  نیتام ISO 9001:2015 اجرا شده 

 فلزات  و  سرب  یصنعت  واحد HSE-MS اجرا شده 
  فلزات  و  سرب  یصنعت  واحد

 ی خاتون  تاج  ییوفا
2268 

 فلزات  و  سرب  یصنعت  واحد ISO 9001:2015 اجرا شده 
  فلزات  و  سرب  یصنعت  واحد

 ی خاتون  تاج  ییوفا
2269 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یفرهنگ

 ی ،دامپروری،پزشکی،اقتصاد ی،آموزش
 2270 یقرن  سی او  یجهاد   گروه

 HSE-MS اجرا شده 

  فروش   و  کیولوژیب  یها   تیفعال  انجام

  کنترل  و  زاتیتجه  و  ها  فراورده

 ی کشاورز  و  ییایمیش

 2271 ا یپا  یبان  ستیز

 2272 زمان   نیحس  برج  شرکت ساعت   انواع  واردات  و  فروش  و  فروش ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ور یوط  دام  خوراک ISO 45001:2018 اجرا شده 
  دام  خوراک  کارخانه

 ی ورنور یوط
2273 

 ور یوط  دام  خوراک ISO 14001:2015 اجرا شده 
  دام  خوراک  کارخانه

 ی ورنور یوط
2274 

 ور یوط  دام  خوراک ISO 9001:2015 اجرا شده 
  دام  خوراک  کارخانه

 ی ورنور یوط
2275 

 ور یوط  دام  خوراک GMP شده   اجرا
  دام  خوراک  کارخانه

 ی ورنور یوط
2276 

 ور یوط  دام  خوراک IMS شده   اجرا
  دام  خوراک  کارخانه

 ی ورنور یوط
2277 

 HSE-MS اجرا شده 
  یبرق  زاتیتجه  نیتام  و  دیتول

 واترپروف   و  ضدانفجار
 2278 ان یرانیا  الملل  نیب  زیتجه  ایآر

 2279 ایرانیان آسمان پرواز    شرکت ی گردشگر   و  ییهوا  مسافرت  خدمات ISO 10002:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2280 آسمان پرواز ایرانیان   شرکت ی گردشگر   و  ییهوا  مسافرت  خدمات ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2281 آسمان پرواز ایرانیان   شرکت ی گردشگر   و  ییهوا  مسافرت  خدمات ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2282 بهشت سازه بادرود شرکت   خدماتی HACCP اجرا شده 

 2283 بهشت سازه بادرود شرکت   خدماتی ISO 22000:2018 اجرا شده 

 سرب   شمش  و  آهن  انواع  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 
  فلزات  و  سرب  صنعتی  واحد

 سی   آتدره
2284 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
 خدمات حقوقی

 
 2285 حکمت   وکال  گروه

 تولیدانواع قطعات بادی وتزریقی وپت  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  رنگیب  یدی تول  شرکت

 ک یپالست
2286 

 تولیدانواع قطعات بادی وتزریقی وپت  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  رنگیب  یدی تول  شرکت

 ک یپالست
2287 

 تولیدانواع قطعات بادی وتزریقی وپت  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  رنگیب  یدی تول  شرکت

 ک یپالست
2288 

 تولیدانواع قطعات بادی وتزریقی وپت  IMS اجرا شده 
  رنگیب  یدی تول  شرکت

 ک یپالست
2289 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خرید، فروش و واردات قطعات  

 الکترونیکی و مخابراتی 
 2290 فرادانش   ارتباط  آرمان  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
خرید، فروش و واردات قطعات  

 الکترونیکی و مخابراتی 
 2300 فرادانش   ارتباط  آرمان  شرکت

 تولید چراغ های محوطه ای و خیابانی CE اجرا شده 
  نور  تایب  ییروشنا  عیصنا  شرکت

 ( فام  دیتکش)
2301 

 2302 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2303 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2304 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2305 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  IMS اجرا شده 

 2306 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  ISO 21500:2012 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2307 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 2308 ف یشر  یا یپو  پرداز  داده  شرکت تولید نرم افزار  ISO 20000:2011 اجرا شده 

 2309 پوش   سقف  شرکت تولید محصوالت بتنی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2310 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO 9001:2015 اجراشده 

 2311 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت حیوانات تولید غذای   ISO 14001:2015 اجراشده 

 2312 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO 45001:2018 اجراشده 

 2313 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت تولید غذای حیوانات  IMS اجراشده 

 2314 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO 22000:2018 اجراشده 

 2315 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت غذای حیوانات تولید   HACCP اجراشده 

 2316 س یسرو  دام  ایپرش  شرکت تولید غذای حیوانات  GMP اجراشده 

 ISO 9001:2015 اجراشده 
  -حفاری و آتشکاری  -معدنکاری

 خرید و فروش و صادرات مواد معدنی 
 2317 ران یا  معدن  استخراج  شرکت

 ISO 14001:2015 اجراشده 
  -آتشکاریحفاری و    -معدنکاری

 خرید و فروش و صادرات مواد معدنی 
 2318 ران یا  معدن  استخراج  شرکت

 ISO 45001:2018 اجراشده 
  -حفاری و آتشکاری  -معدنکاری

 خرید و فروش و صادرات مواد معدنی 
 2319 ران یا  معدن  استخراج  شرکت

 IMS اجراشده 
  -حفاری و آتشکاری  -معدنکاری

 معدنی خرید و فروش و صادرات مواد  
 2320 ران یا  معدن  استخراج  شرکت

 ISO 10004:2018 اجراشده 
  -حفاری و آتشکاری  -معدنکاری

 خرید و فروش و صادرات مواد معدنی 
 2321 ران یا  معدن  استخراج  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نیماش  راتیتعم  و  ینگهدار   خدمات

 ی ساتیتاس  و  یکشاورز ،یصنعت  آالت

  فراساحل  صنعت  زیتجه  شرکت

 ماهان 
2322 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  نیماش  راتیتعم  و  ینگهدار   خدمات

 ی ساتیتاس  و  یکشاورز ،یصنعت  آالت

  فراساحل  صنعت  زیتجه  شرکت

 ماهان 
2323 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  نیماش  راتیتعم  و  ینگهدار   خدمات

 ی ساتیتاس  و  یکشاورز ،یصنعت  آالت

  فراساحل  صنعت  زیتجه  شرکت

 ماهان 
2324 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 
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 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 
  نیماش  راتیتعم  و  ینگهدار   خدمات

 ی ساتیتاس  و  یکشاورز ،یصنعت  آالت

  فراساحل  صنعت  زیتجه  شرکت

 ماهان 
2325 

 ISO TS/29001:2010 اجرا شده 
  نیماش  راتیتعم  و  ینگهدار   خدمات

 ی ساتیتاس  و  یکشاورز ،یصنعت  آالت

  فراساحل  صنعت  زیتجه  شرکت

 ماهان 
2326 

 ISO 9001:2015 شده اجرا  
فروش و خدمات پس از فروش  

 تجهیزات شبکه و سخت افزار 
 2327 ا یپو  آوران  سامانه  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
فروش و خدمات پس از فروش  

 تجهیزات شبکه و سخت افزار 
 2328 ا یپو  آوران  سامانه  شرکت

 2329 پارس   شگاهیآزما پاتوبیولوژی  ISO 15189:2012 اجرا شده 

 2330 پارس   شگاهیآزما پاتوبیولوژی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2331 پارس   شگاهیآزما پاتوبیولوژی  ISO10004:2018 اجرا شده 

 2332 آراد   یجراح  مرکز اعمال جراحی محدود و سرپائی  IWA1 اجرا شده 

 2333 آراد   یجراح  مرکز اعمال جراحی محدود و سرپائی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2334 آراد   یجراح  مرکز اعمال جراحی محدود و سرپائی  ISO10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و اجرای دکوراسیون و فضای  

 سبز 

  طرح  گستران  مانیپ  شرکت

 ن ینو
2335 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و اجرای دکوراسیون و فضای  

 سبز 

  طرح  گستران  مانیپ  شرکت

 ن ینو
2336 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و اجرای دکوراسیون و فضای  

 سبز 

  طرح  گستران  مانیپ  شرکت

 ن ینو
2337 

 IMS اجرا شده 
طراحی و اجرای دکوراسیون و فضای  

 سبز 

  طرح  گستران  مانیپ  شرکت

 ن ینو
2338 

 ISO10004:2018 اجرا شده 
طراحی و اجرای دکوراسیون و فضای  

 سبز 

  طرح  گستران  مانیپ  شرکت

 ن ینو
2339 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی،مشاوره اقتصادی و فنی 

 مهندسی

  آتون  مشاور  مهندسین  شرکت

 پارت 
2340 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی،مشاوره اقتصادی و فنی 

 مهندسی

  آتون  مشاور  مهندسین  شرکت

 پارت 
2341 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
اقتصادی و فنی طراحی،مشاوره  

 مهندسی

  آتون  مشاور  مهندسین  شرکت

 پارت 
2342 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 
طراحی،مشاوره اقتصادی و فنی 

 مهندسی

  آتون  مشاور  مهندسین  شرکت

 پارت 
2343 

 2344 ا یپو  انیک  گستران  حام  شرکت تولید لوازم خانگی برقی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ایستگاه و تجهیزات ایستگاه  ساخت  

 گاز
 2345 ن یکاسپ  شعله  ایآر  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ساخت ایستگاه و تجهیزات ایستگاه  

 گاز
 2346 ن یکاسپ  شعله  ایآر  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ساخت ایستگاه و تجهیزات ایستگاه  

 گاز
 2347 ن یکاسپ  شعله  ایآر  شرکت

 IMS اجرا شده 
ایستگاه و تجهیزات ایستگاه  ساخت  

 گاز
 2348 ن یکاسپ  شعله  ایآر  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
ساخت ایستگاه و تجهیزات ایستگاه  

 گاز

 

 ن یکاسپ  شعله  ایآر  شرکت
2349 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ساخت ایستگاه و تجهیزات ایستگاه  

 گاز
 2350 ا یآر  ارتباط  کمان  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید انواع حالل ها و شوینده های  

 صنعتی 
 2351 هونام   رانی ام  یمیش  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید انواع حالل ها و شوینده های  

 صنعتی 
 2352 هونام   رانی ام  یمیش  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید انواع حالل ها و شوینده های  

 صنعتی 
 2353 هونام   رانی ام  یمیش  شرکت

 IMS اجرا شده 
تولید انواع حالل ها و شوینده های  

 صنعتی 
 2354 هونام   رانی ام  یمیش  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
تولید انواع حالل ها و شوینده های  

 صنعتی 
 2355 هونام   رانی ام  یمیش  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
حشره کش و موش کش غیر  تولید  

 سمی

شرکت پاکیزه ساز سه سوت  

 شیمی
2356 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
حشره کش و موش کش غیر  تولید  

 سمی

شرکت پاکیزه ساز سه سوت  

 شیمی
2357 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
حشره کش و موش کش غیر  تولید  

 سمی

شرکت پاکیزه ساز سه سوت  

 شیمی
2358 

 IMS اجرا شده 
حشره کش و موش کش غیر  تولید  

 سمی

شرکت پاکیزه ساز سه سوت  

 شیمی
2359 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خدمات نصب وراه اندازی سایتهای  

 مخابراتی
 2360 ا یآر  ارتباط  کمان  شرکت



 

 

 دفتر مرکزی : 
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 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های  

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

  فاواگستر  یمهندس  شرکت

 سپهر 
2361 

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
اجرای پروژه های  مشاوره، طراحی و  

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

  فاواگستر  یمهندس  شرکت

 سپهر 
2362 

 2363 شرکت سیم و کابل سیمپود  تولید کننده انواع سیم و کابل  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2364 شرکت سیم و کابل سیمپود  تولید کننده انواع سیم و کابل  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2365 شرکت سیم و کابل سیمپود  تولید کننده انواع سیم و کابل  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2366 شرکت سیم و کابل سیمپود  تولید کننده انواع سیم و کابل  IMS اجرا شده 

 2367 شرکت سیم و کابل سیمپود  تولید کننده انواع سیم و کابل  CE اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
بازرگانی سخت افزار و  و   IT خدمات

 نرم افزار 
 2368 مهیا کاران بینا   شرکت

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
و بازرگانی سخت افزار و   IT خدمات

 نرم افزار 
 2369 مهیا کاران بینا   شرکت

 ISO 20000:2011 اجرا شده 
و بازرگانی سخت افزار و   IT خدمات

 نرم افزار 
 2370 مهیا کاران بینا   شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
و بازرگانی سخت افزار و   IT خدمات

 نرم افزار 
 2371 مهیا کاران بینا   شرکت

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
و بازرگانی سخت افزار و   IT خدمات

 نرم افزار 
 2372 مهیا کاران بینا   شرکت

 مهندسان مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت

 سمنان   قومس
2373 

 مهندسان مشاور  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت

 سمنان   قومس
2374 

 مهندسان مشاور  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت

 سمنان   قومس
2375 

 مهندسان مشاور  IMS اجرا شده 
  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت

 سمنان   قومس
2376 

 مشاور مهندسان   HSE-MS اجرا شده 
  طرح  مشاور  مهندسان  شرکت

 سمنان   قومس
2377 

 2378 سات یتاس  نصب  فناوران  شرکت تولید انواع ساپورت های تاسیساتی ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2379 سات یتاس  نصب  فناوران  شرکت تولید انواع ساپورت های تاسیساتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2380 سات یتاس  نصب  فناوران  شرکت انواع ساپورت های تاسیساتیتولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2381 سات یتاس  نصب  فناوران  شرکت تولید انواع ساپورت های تاسیساتی IMS اجرا شده 

 2382 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2383 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2384 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2385 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  IMS اجرا شده 

 2386 واناتیح  گستر  یحام  شرکت تولید غذای حیوانات  ISO10004:2018 اجرا شده 

 2387 واناتیح  گستر  یحام  شرکت حیوانات تولید غذای   GMP اجرا شده 

 2388 ابزار   ایمیک  نیآرو  شرکت مشبک کاری چاه نفت  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2389 ابزار   ایمیک  نیآرو  شرکت مشبک کاری چاه نفت  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2390 ابزار   ایمیک  نیآرو  شرکت مشبک کاری چاه نفت  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2391 ابزار   ایمیک  نیآرو  شرکت مشبک کاری چاه نفت  IMS اجرا شده 

 2392 پتو   نیمیس  شرکت نساجی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2393 خانیگنجعل  موقوفات  شرکت وقف عام وخاص وامور خیریه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2394 ماهوک   شرکت زعفران  تولید ISO 3632:2011 اجرا شده 

 2395 نیتک  صنعت  ندگانیپو  شرکت تولید و پخش محصوالت شترمرغ  GMP اجرا شده 

 2396 فو یلیب  شرکت خدمات گردشگری آنالین  ISO 9001:2015 اجرا شده 
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 2397 فو یلیب  شرکت خدمات گردشگری آنالین  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2398 فو یلیب  شرکت خدمات گردشگری آنالین  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2399 فو یلیب  شرکت خدمات گردشگری آنالین  IMS اجرا شده 

 2400 فو یلیب  شرکت خدمات گردشگری آنالین  ISO27001:2013 اجرا شده 

 2401 هانا   یسرا   نیریش  شرکت تولید انواع شکالت  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2402 هانا   یسرا   نیریش  شرکت تولید انواع شکالت  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2403 سازان   یباز   شرکت تجهیزات بازی  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2404 سازان   یباز   شرکت تجهیزات بازی   تولید CE اجرا شده 

 تولید انواع میخ  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  عیصنا  کارخانجات  شرکت

 رشت   یخساز یم  و  یفلز
2405 

 تولید انواع میخ  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  عیصنا  کارخانجات  شرکت

 رشت   یخساز یم  و  یفلز
2406 

 تولید انواع میخ  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  عیصنا  کارخانجات  شرکت

 رشت   یخساز یم  و  یفلز
2407 

 تولید انواع میخ  IMS اجرا شده 
  عیصنا  کارخانجات  شرکت

 رشت   یخساز یم  و  یفلز
2408 

 2409 ر یمال  بتن  وحدت  شرکت انواع پایه های بتنی  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2410 ا یپو  طب  ابزار  شرکت تولید تجهیزات پزشکی  ISO 17025:2017 اجرا شده 

 2411 ات ی ح  آوند  شرکت مشاور امور گمرکی و ترخیص کاال ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2412 ات ی ح  آوند  شرکت مشاور امور گمرکی و ترخیص کاال ISO10004:2018 اجرا شده 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 

ارائه خدمات فروش و نصب تعمیر و  

نگهداری آسانسور و پله برقی و  

 پیمانکار راه و ابنیه

  دروکششیه  یمهندس  شرکت

 انیک
2413 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 
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 ISO 45001:2018 اجرا شده 

ارائه خدمات فروش و نصب تعمیر و  

نگهداری آسانسور و پله برقی و  

 پیمانکار راه و ابنیه

  دروکششیه  یمهندس  شرکت

 انیک
2414 

 2415 درب   انیرانیا  یصنعت  گروه تولید دربهای ضد سرقت و ضد حریق  ISO 9001:2015 ده اجرا ش 

 2416 درب   انیرانیا  یصنعت  گروه تولید دربهای ضد سرقت و ضد حریق  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2417 درب   انیرانیا  یصنعت  گروه تولید دربهای ضد سرقت و ضد حریق  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2418 درب   انیرانیا  یصنعت  گروه تولید دربهای ضد سرقت و ضد حریق  IMS شده اجرا  

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات  

 ثابت نفت،گاز،پتروشیمی،فوالدسیمان 
 2419 انه یخاورم  گستر  اروند  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات  

 نفت،گاز،پتروشیمی،فوالدسیمان ثابت  
 2420 انه یخاورم  گستر  اروند  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات  

 ثابت نفت،گاز،پتروشیمی،فوالدسیمان 
 2421 انه یخاورم  گستر  اروند  شرکت

 IMS اجرا شده 
طراحی ،ساخت و نصب تجهیزات  

 نفت،گاز،پتروشیمی،فوالدسیمان ثابت  
 2422 انه یخاورم  گستر  اروند  شرکت

 2423 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2424 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2425 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2426 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  IMS اجرا شده 

 2427 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2428 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO10004:2018 اجرا شده 

 2429 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2430 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 2431 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  GMP اجرا شده 
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 2432 نکییپو  آرد  شرکت تولید آرد  HACCP اجرا شده 

 2433 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2434 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2435 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2436 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  IMS اجرا شده 

 2437 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2438 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO10004:2018 اجرا شده 

 2439 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2440 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 2441 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 2442 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  GMP اجرا شده 

 2443 لوفر ین  آرد  شرکت تولید آرد  HACCP اجرا شده 

 استتیک   پزشکی / ISO 9001:2015 اجرا شده 
  مو  کاشت  و  پوست  درمانگاه

 کا یرون
2444 

 استتیک   پزشکی / ISO 10004:2018 اجرا شده 
  مو  کاشت  و  پوست  درمانگاه

 کا یرون
2445 

 استتیک   پزشکی / IWA1 اجرا شده 
  مو  کاشت  و  پوست  درمانگاه

 کا یرون
2446 

 2447 رضا   الکترو  شرکت تولید کابین های برودتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2448 رضا   الکترو  شرکت تولید کابین های برودتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  همگام  یمیش  انیبن  شرکت

 صنعت
2449 
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 2450 شرکت آرد منصوبیان  تولید آرد  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2451 شرکت آرد منصوبیان  تولید آرد  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2452 شرکت آرد منصوبیان  تولید آرد  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2453 شرکت آرد منصوبیان  تولید آرد  IMS اجرا شده 

 2454 شرکت آرد منصوبیان  تولید آرد  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2455 شرکت آرد منصوبیان  تولید آرد  HACCP اجرا شده 

 2456 آرادان   سازان  روغن  شرکت تولید فرآورده های نفتی HSE-MS اجرا شده 

 2457 الوند   کوه  دیسپ  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2458 الوند   کوه  دیسپ  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2459 الوند   کوه  دیسپ  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2460 الوند   کوه  دیسپ  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 2461 الوند   کوه  دیسپ  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 2462 س یار  برهان  پتروشرکت   اورهال و ساخت دکل حفاری  HSE-MS اجرا شده 

 2463 درمان   یآن  یداروساز  شرکت تولید و پخش دارو  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2464 درمان   یآن  یداروساز  شرکت تولید و پخش دارو  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2465 درمان   یآن  یداروساز  شرکت تولید و پخش دارو  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2466 درمان   یآن  یداروساز  شرکت تولید و پخش دارو  IMS اجرا شده 

 2467 درمان   یآن  یداروساز  شرکت تولید و پخش دارو  ISO 10668:2010 اجرا شده 
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 2468 درمان   یآن  یداروساز  شرکت تولید و پخش دارو  ISO31000:2018 اجرا شده 

 2469 درمان   یآن  یداروساز  شرکت پخش دارو تولید و   GMP اجرا شده 

 ارتوپدی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  لیاسماع  دکتر  یارتوپد  مطب

 ی وانیگر
2470 

 ارتوپدی  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  لیاسماع  دکتر  یارتوپد  مطب

 ی وانیگر
2471 

 ارتوپدی  IWA1:2005 اجرا شده 
  لیاسماع  دکتر  یارتوپد  مطب

 ی وانیگر
2472 

 ISO 9001:2015 شده اجرا  
 و   برندینگ جایگاه های سوخت

 توزیع فرآورده های نفتی
 2473 ان ی رانیدارمهرایف  آسکان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
 و   برندینگ جایگاه های سوخت

 توزیع فرآورده های نفتی
 2474 ان ی رانیدارمهرایف  آسکان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
 و   سوختبرندینگ جایگاه های  

 توزیع فرآورده های نفتی
 2475 ان ی رانیدارمهرایف  آسکان  شرکت

 IMS اجرا شده 
 و   برندینگ جایگاه های سوخت

 توزیع فرآورده های نفتی
 2476 ان ی رانیدارمهرایف  آسکان  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
 و   برندینگ جایگاه های سوخت

 توزیع فرآورده های نفتی
 2477 ان ی رانیدارمهرایف  آسکان  شرکت

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ریغ  یها   شیآزما  و  یفن  یبازرس

 مخرب 
 2478 ر یتدب  قیدق  ناظران  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ریغ  یها   شیآزما  و  یفن  یبازرس

 مخرب 
 2479 ر یتدب  قیدق  ناظران  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ریغ  یها   شیآزما  و  یفن  یبازرس

 مخرب 
 2480 ر یتدب  قیدق  ناظران  شرکت

 IMS اجرا شده 
  ریغ  یها   شیآزما  و  یفن  یبازرس

 مخرب 
 2481 ر یتدب  قیدق  ناظران  شرکت

 ISO TS/29001:2010 اجرا شده 
  ریغ  یها   شیآزما  و  یفن  یبازرس

 مخرب 
 2482 ر یتدب  قیدق  ناظران  شرکت

 ISO 17025:2017 اجرا شده 
  ریغ  یها   شیآزما  و  یفن  یبازرس

 مخرب 
 2483 ر یتدب  قیدق  ناظران  شرکت

 2484 گستر   اثرت  دارو  شرکت بازرگانی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2485 گستر   اثرت  دارو  شرکت بازرگانی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 2486 گستر   اثرت  دارو  شرکت بازرگانی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2487 گستر   اثرت  دارو  شرکت بازرگانی  IMS اجرا شده 

 2488 شیک  آل  دهیا  رسازهیهژ  شرکت تولید قطعات مکانیکی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2489 شیک  آل  دهیا  رسازهیهژ  شرکت تولید قطعات مکانیکی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2490 شیک  آل  دهیا  رسازهیهژ  شرکت تولید قطعات مکانیکی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2491 شیک  آل  دهیا  رسازهیهژ  شرکت تولید قطعات مکانیکی IMS اجرا شده 

 پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کین  سپهر  روین  هومان  شرکت

 نام 
2492 

 پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کین  سپهر  روین  هومان  شرکت

 نام 
2493 

 پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کین  سپهر  روین  هومان  شرکت

 نام 
2494 

 پیمانکار  IMS اجرا شده 
  کین  سپهر  روین  هومان  شرکت

 نام 
2495 

 پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 
  کین  سپهر  روین  هومان  شرکت

 نام 
2496 

 2497 جنوب   سامان  نابیم  شرکت صنعتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2498 جنوب   سامان  نابیم  شرکت صنعتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2499 جنوب   سامان  نابیم  شرکت صنعتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2500 جنوب   سامان  نابیم  شرکت صنعتی  IMS اجرا شده 

 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2501 

 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2502 

 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2503 
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 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول IMS اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2504 

 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول ISO 10004:2018 اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2505 

 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول ISO 22241-2:2019 اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2506 

 اگزوز   یگازها  مبدل  عی ما  دیتول ISO 22241-3:2017 اجرا شده 
  ندیفرآ  سوخت  نینو  شرکت

 ی امیم
2507 

 2508 بهداشت   دهیپد  سانیآ  شرکت ی بهداشت  و  یشیآرا  لوازم  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2509 بهداشت   دهیپد  سانیآ  شرکت ی بهداشت  و  یشیآرا  لوازم  دیتول ISO 14001:2015 شده اجرا  

 2510 بهداشت   دهیپد  سانیآ  شرکت ی بهداشت  و  یشیآرا  لوازم  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2511 بهداشت   دهیپد  سانیآ  شرکت ی بهداشت  و  یشیآرا  لوازم  دیتول IMS اجرا شده 

 2512 بهداشت   دهیپد  سانیآ  شرکت ی بهداشت  و  یشیآرا  لوازم  دیتول ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2513 بهداشت   دهیپد  سانیآ  شرکت ی بهداشت  و  یشیآرا  لوازم  دیتول GMP اجرا شده 

 2514 آذرپرند   وریط  یصنعت  کشتارگاه کشتارگاه  GMP اجرا شده 

 تولید سلول باتری  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ولکان  یالملل  نیب  شرکت

 ایآس  صنعت
2515 

 2516 ر یکو  منظر  گستر  سازه  شرکت سبز   یفضا  و  یعموم  ،یصنعت  خدمات ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2517 ر یکو  منظر  گستر  سازه  شرکت سبز   یفضا  و  یعموم  ،یصنعت  خدمات ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2518 ر یکو  منظر  گستر  سازه  شرکت سبز   یفضا  و  یعموم  ،یصنعت  خدمات ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2519 ر یکو  منظر  گستر  سازه  شرکت سبز   یفضا  و  یعموم  ،یصنعت  خدمات IMS اجرا شده 

 2520 ر یکو  منظر  گستر  سازه  شرکت سبز   یفضا  و  یعموم  ،یصنعت  خدمات HSE-MS اجرا شده 

 2521 شرکت پایون هور  آتش   برابر  در  مقاوم  محصوالت  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2522 شرکت پایون هور  آتش   برابر  در  مقاوم  محصوالت  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2523 شرکت پایون هور  آتش   برابر  در  مقاوم  محصوالت  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2524 شرکت پایون هور  آتش   برابر  در  مقاوم  محصوالت  دیتول IMS اجرا شده 

 2525 امالک لیدوما  مشاور امالک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2526 امالک لیدوما  مشاور امالک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2527 امالک لیدوما  مشاور امالک  IMS اجرا شده 

 2528 امالک لیدوما  مشاور امالک  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2529 امالک لیدوما  مشاور امالک  HSE-MS اجرا شده 

 2530 شرکت رضوان دورود  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2531 شرکت رضوان دورود  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابری  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2532 شرکت رضوان دورود  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابری  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2533 شرکت رضوان دورود  مهندسی ریلی و ترابری خدمات فنی   IMS اجرا شده 

 2534 شرکت رضوان دورود  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابری  HSE-MS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  مصرف  کباری  ظروف  و  گرانول  دیتول

 یاهیگ
 2535 ن ینو  دهی پد  مهسا  ییغذا  عیصنا

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  مصرف  کباری  ظروف  و  گرانول  دیتول

 یاهیگ
 2536 ن ینو  دهی پد  مهسا  ییغذا  عیصنا

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  مصرف  کباری  ظروف  و  گرانول  دیتول

 یاهیگ
 2537 ن ینو  دهی پد  مهسا  ییغذا  عیصنا

 IMS اجرا شده 
  مصرف  کباری  ظروف  و  گرانول  دیتول

 یاهیگ
 2538 ن ینو  دهی پد  مهسا  ییغذا  عیصنا

 CE اجرا شده 
  مصرف  کباری  ظروف  و  گرانول  دیتول

 یاهیگ
 2539 ن ینو  دهی پد  مهسا  ییغذا  عیصنا
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2540 مجموعه ایلکا صنعت تولید جرثقیل سقفی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2541 مجموعه ایلکا صنعت تولید جرثقیل سقفی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2542 صنعتمجموعه ایلکا   تولید جرثقیل سقفی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2543 مجموعه ایلکا صنعت تولید جرثقیل سقفی IMS اجرا شده 

 2544 مجموعه ایلکا صنعت تولید جرثقیل سقفی HSE-MS اجرا شده 

 2545 مجموعه ایلکا صنعت تولید جرثقیل سقفی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2546 غرب   مانیپ  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2547 غرب   مانیپ  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2548 غرب   مانیپ  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2549 غرب   مانیپ  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 2550 آسمان   فوالد  سی آرس  شرکت فوالد  و  آهن ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2551 نادر   گستران  طرحشرکت   یعمران  مشاوره  خدمات ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2552 نادر   گستران  طرحشرکت   یعمران  مشاوره  خدمات ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2553 نادر   گستران  طرحشرکت   یعمران  مشاوره  خدمات ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2554 نادر   گستران  طرحشرکت   یعمران  مشاوره  خدمات IMS اجرا شده 

 2556 ان ی رانیا  نیشرو  کاراتک  شرکت تولید لوازم پالستیکی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2557 ان ی رانیا  نیشرو  کاراتک  شرکت تولید لوازم پالستیکی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2558 ان ی رانیا  نیشرو  کاراتک  شرکت تولید لوازم پالستیکی ISO 45001:2018 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2559 ان ی رانیا  نیشرو  کاراتک  شرکت پالستیکیتولید لوازم   IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

 نفت و گاز 
 2560 اروند   افراز  توانشرکت  

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

 نفت و گاز 
 2561 اروند   افراز  توانشرکت  

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
فنی و مهندسی در زمینه  خدمات  

 نفت و گاز 
 2562 اروند   افراز  توانشرکت  

 IMS اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

 نفت و گاز 
 2563 اروند   افراز  توانشرکت  

 HSE-MS اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی در زمینه  

 نفت و گاز 
 2564 اروند   افراز  توانشرکت  

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  انواع  ینگهدار  و  فروش  ساخت،

 سردخانه 
 2565 تاو  صنعت  انجمادشرکت  

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  انواع  ینگهدار  و  فروش  ساخت،

 سردخانه 
 2566 تاو  صنعت  انجمادشرکت  

 OHSAS 18001:2007 اجرا شده 
  انواع  ینگهدار  و  فروش  ساخت،

 سردخانه 
 2567 تاو  صنعت  انجمادشرکت  

 IMS اجرا شده 
  انواع  ینگهدار  و  فروش  ساخت،

 سردخانه 
 2568 تاو  صنعت  انجمادشرکت  

 2569 جنوب   انیبدرراشرکت   یکانفورمات  خدمات ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2570 جنوب   انیبدرراشرکت   یکانفورمات  خدمات ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2571 جنوب   انیبدرراشرکت   یکانفورمات  خدمات OHSAS 18001:2007 اجرا شده 

 2572 جنوب   انیبدرراشرکت   یکانفورمات  خدمات IMS اجرا شده 

 2573 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2574 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2575 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2576 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  IMS اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2577 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  HSE-MS اجرا شده 

 2578 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2579 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2580 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 10668:2010 اجرا شده 

 2581 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  ISO 22301:2012 اجرا شده 

 2582 زد ی  یساز   خیمشرکت   تولید انواع میخ  CE اجرا شده 

 2583 جهش   یآموزش  مجتمع آموزشی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2584 جهش   یآموزش  مجتمع آموزشی  ISO 10015:1999 اجرا شده 

 2585 گاز   رهام  شرکت تولید انواع مختلف گاز  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2586 گاز   رهام  شرکت تولید انواع مختلف گاز  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2587 گاز   رهام  شرکت تولید انواع مختلف گاز  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2588 گاز   رهام  شرکت گاز تولید انواع مختلف   IMS اجرا شده 

 2589 گاز   رهام  شرکت تولید انواع مختلف گاز  ISO 17025:2017 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 تجهیزات انبارهای نفت 
 2590 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 تجهیزات انبارهای نفت 
 2591 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 تجهیزات انبارهای نفت 
 2592 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت

 IMS اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 تجهیزات انبارهای نفت 
 2593 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 تجهیزات انبارهای نفت 
 2594 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO/TS29001:2010 اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 تجهیزات انبارهای نفت 
 2595 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت

 ISO 21500:2012 اجرا شده 
نگهداری و تعمیرات تاسیسات و  

 انبارهای نفت تجهیزات  
 2596 ی نادر  صنعت  درخشان  شرکت

 2597 ی دندانپزشک  مطب مطب پزشکی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2598 ی دندانپزشک  مطب مطب پزشکی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2599 ا ی آس  سازان  برجشرکت   پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2600 ا ی آس  سازان  برجشرکت   پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2601 ا ی آس  سازان  برجشرکت   پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2602 ا ی آس  سازان  برجشرکت   پیمانکار  IMS اجرا شده 

 2603 خاص   یبانو   پوشاک  فروشگاه فروشگاه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2604 خاص   یبانو   پوشاک  فروشگاه فروشگاه  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2605 خاص   یبانو   پوشاک  فروشگاه فروشگاه  ISO 10002:2018 شده اجرا  

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2606 

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2607 

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2608 

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول IMS اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2609 

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول HSE-MS اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2610 

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول ISO 10004:2018 اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2611 

 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول ISO 10002:2018 اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2612 
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 و نما   برق  ساتیتاس  دیتول ISO 10668:2010 اجرا شده 
  کاراخالق  نیمهندس  شرکت

 را یو
2613 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و تولید سیستم های کنترل  

 حرکت 
 2614 شرق   فراز  آسانبرشرکت  

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و تولید سیستم های کنترل  

 حرکت 
 2615 شرق   فراز  آسانبرشرکت  

 OHSAS 18001:2007 اجرا شده 
طراحی و تولید سیستم های کنترل  

 حرکت 
 2616 شرق   فراز  آسانبرشرکت  

 IMS اجرا شده 
طراحی و تولید سیستم های کنترل  

 حرکت 
 2617 شرق   فراز  آسانبرشرکت  

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی و تولید سیستم های کنترل  

 حرکت 
 2618 شرق   فراز  آسانبرشرکت  

 تولید انواع پیچ  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2619 

 تولید انواع پیچ  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2620 

 تولید انواع پیچ  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2621 

 تولید انواع پیچ  IMS اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2622 

 تولید انواع پیچ  HSE-MS اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2623 

 انواع پیچ تولید   ISO 10004:2018 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2624 

 تولید انواع پیچ  ISO 10002:2018 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2625 

 تولید انواع پیچ  ISO 10668:2010 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2626 

 تولید انواع پیچ  ISO 22301:2012 اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2627 

 تولید انواع پیچ  CE اجرا شده 
  ایپور  یصنعت  یدی تولشرکت  

 زدی  چیپ
2628 

 2629 گنو  برق  سازه  نیبه  شرکت یبتن  قطعات  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2630 گنو  برق  سازه  نیبه  شرکت یبتن  قطعات  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2631 گنو  برق  سازه  نیبه  شرکت یبتن  قطعات  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2632 گنو  برق  سازه  نیبه  شرکت یبتن  قطعات  دیتول IMS اجرا شده 

 2633 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2634 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2635 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2636 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات IMS اجرا شده 

 2637 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات ISO 10006:2017 اجرا شده 

 2638 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات ISO 21500:2012 اجرا شده 

 2639 ن ینو  کاوش  هانیکشرکت   رو ین  و  مخابرات  ،ارتباطات ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2640 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2641 شرکت الله کامپیوتر  هوشمند انواع کارت  تولید   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2642 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2643 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   IMS اجرا شده 

 2644 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   ISO 27001:2013 اجرا شده 

 2645 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2646 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2647 شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمند تولید   ISO 10668:2010 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
توزیع و بازرگانی  تولید، بسته بندی،  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2648 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2649 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2650 

 IMS اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2651 

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2652 

 HACCP اجرا شده 
توزیع و بازرگانی  تولید، بسته بندی،  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2653 

 GMP اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2654 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2655 

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2656 

 ISO 10668:2010 اجرا شده 
تولید، بسته بندی، توزیع و بازرگانی  

 مواد غذایی

  نینو  نینگ  ستهیشا  شرکت

 ده یپد
2657 

 2658 الماس   اقتصاد  و  توسعه  شرکت گوشت   یبند  قطعه ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2659 الماس   اقتصاد  و  توسعه  شرکت گوشت   یبند  قطعه ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2660 الماس   اقتصاد  و  توسعه  شرکت گوشت   یبند  قطعه ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2661 الماس   اقتصاد  و  توسعه  شرکت گوشت   یبند  قطعه IMS اجرا شده 

 2662 الماس   اقتصاد  و  توسعه  شرکت گوشت   یبند  قطعه ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2663 الماس   اقتصاد  و  توسعه  شرکت گوشت   یبند  قطعه HACCP اجرا شده 

 2664 زد یمریپل  پالست  شرکت لون یناتولید انواع   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2665 زد یمریپل  پالست  شرکت لون یناتولید انواع   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2666 زد یمریپل  پالست  شرکت لون یناتولید انواع   ISO 45001:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2667 زد یمریپل  پالست  شرکت لون یناتولید انواع   IMS اجرا شده 

 2668 ثارالل   یدرمان  مجتمع آزمایشگاه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 آموزشی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یآموزش  ،  یفرهنگ  موسسه

 علوم   باران
2669 

 آموزشی  ISO 21001:2018 اجرا شده 
  یآموزش  ،  یفرهنگ  موسسه

 علوم   باران
2670 

 2671 ی میدرافزاش  شرکت یگر  ختهیر ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2672 ی میدرافزاش  شرکت یگر  ختهیر ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2673 ی میدرافزاش  شرکت یگر  ختهیر ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2674 ی میدرافزاش  شرکت یگر  ختهیر IMS شده اجرا  

 2675 انه یخاورم  نووچم  شرکت یگر  ختهیر ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2676 انه یخاورم  نووچم  شرکت یگر  ختهیر ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2677 انه یخاورم  نووچم  شرکت یگر  ختهیر ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2678 انه یخاورم  نووچم  شرکت یگر  ختهیر IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یها   هژپرو  بر  یطراح  و  نظارت

 ی عمران  ریغ  و  یعمران

پارس    مشاور  نیمهندس  شرکت

 اب یپ
2679 

 ISO 10006:2017 اجرا شده 
  یها   هژپرو  بر  یطراح  و  نظارت

 ی عمران  ریغ  و  یعمران

پارس    مشاور  نیمهندس  شرکت

 اب یپ
2680 

 2681 ان یمر  آباد  عمران  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2682 ان یمر  آباد  عمران  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2683 ان یمر  آباد  عمران  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2684 ان یمر  آباد  عمران  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2685 ان یمر  آباد  عمران  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 2686 م یترس  باقلوا  مجموعه تولید باقلوا  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2687 م یترس  باقلوا  مجموعه تولید باقلوا  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2688 م یترس  باقلوا  مجموعه تولید باقلوا  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2689 م یترس  باقلوا  مجموعه تولید باقلوا  IMS اجرا شده 

 2690 م یترس  باقلوا  مجموعه تولید باقلوا  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2691 م یترس  باقلوا  مجموعه تولید باقلوا  HACCP اجرا شده 

 صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ایدر  شانیاند  سالمت  شرکت

 جنوب 
2692 

 صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ایدر  شانیاند  سالمت  شرکت

 جنوب 
2693 

 صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ایدر  شانیاند  سالمت  شرکت

 جنوب 
2694 

 صنایع غذایی  IMS اجرا شده 
  ایدر  شانیاند  سالمت  شرکت

 جنوب 
2695 

 صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 
  ایدر  شانیاند  سالمت  شرکت

 جنوب 
2696 

 صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 
  ایدر  شانیاند  سالمت  شرکت

 جنوب 
2697 

 2698 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2699 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2700 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2701 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث IMS اجرا شده 

 2702 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث HSE-MS اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2703 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث ISO 10006:2017 اجرا شده 

 2704 هوتن   سازان  انبوه ی مسکون  یواحدها   احداث ISO 10004:2018 اجرا شده 

 GEOCORE ینفت  مخازن  از  یبردار  نمونه ISO 9001:2015 اجرا شده 
ENGINEERING 

2705 

 2706 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2707 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2708 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2709 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  IMS اجرا شده 

 2710 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  HSE-MS اجرا شده 

 2711 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 2712 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 2713 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2714 سازه   رهاب  طرح  ایپو  شرکت پیمانکاری  ISO 31000:2018 اجرا شده 

 2715 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2716 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2717 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2718 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول IMS اجرا شده 

 2719 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول HSE-MS اجرا شده 

 2720 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول ISO 10004:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2721 مهر   ای آر  سازه  ارگ  شرکت رپروف یفا  دیتول ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2722 ران یتسم  یساز  نیماش  شرکت یصنعت  یها  دستگاه  ساخت ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2723 ران یتسم  یساز  نیماش  شرکت یصنعت  یها  دستگاه  ساخت ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2724 ران یتسم  یساز  نیماش  شرکت یصنعت  یها  دستگاه  ساخت ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2725 ران یتسم  یساز  نیماش  شرکت یصنعت  یها  دستگاه  ساخت IMS اجرا شده 

 2726 ران یتسم  یساز  نیماش  شرکت یصنعت  یها  دستگاه  ساخت ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2727 آکام   فاتح  توانمندسازان  شرکت آموزشی  ISO 10015 اجرا شده 

 2728 آکام   فاتح  توانمندسازان  شرکت آموزشی  ISO 21001 شده اجرا  

 2729 آوین درب تولید انواع درب  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2730 آوین درب تولید انواع درب  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2731 آوین درب تولید انواع درب  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2732 دربآوین   تولید انواع درب  IMS اجرا شده 

 2733 آوین درب تولید انواع درب  HSE-MS اجرا شده 

 2734 آوین درب تولید انواع درب  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2735 آوین درب تولید انواع درب  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2736 شرکت نگاه سبز نو  تبلیغاتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2737 شرکت نگاه سبز نو  تبلیغاتی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2738 گل پردیس  گلفروشی  ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2739 گل پردیس  گلفروشی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2740 کلینیک اسکین هلپ کلینیک پوست و مو  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2741 کلینیک اسکین هلپ کلینیک پوست و مو  IWA1 اجرا شده 

 2742 پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازی پارکینگ مکانیزه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2743 پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازی پارکینگ مکانیزه  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2744 پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازی پارکینگ مکانیزه  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2745 پارس دیاکو  پارکینگ مکانیزه تجهیز و راه اندازی   IMS اجرا شده 

 2746 پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازی پارکینگ مکانیزه  HSE-MS اجرا شده 

 ی اد یص  خدمات  و  یرانیکشت ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یاد یص  خدمات  و  یرانیکشت

 فارس  جیخل  سیتند
2747 

 ی اد یص  خدمات  و  یرانیکشت ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یاد یص  خدمات  و  یرانیکشت

 فارس  جیخل  سیتند
2748 

 ی اد یص  خدمات  و  یرانیکشت ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یاد یص  خدمات  و  یرانیکشت

 فارس  جیخل  سیتند
2749 

 ی اد یص  خدمات  و  یرانیکشت IMS اجرا شده 
  یاد یص  خدمات  و  یرانیکشت

 فارس  جیخل  سیتند
2750 

 ی اد یص  خدمات  و  یرانیکشت ISO 10004:2018 اجرا شده 
  یاد یص  خدمات  و  یرانیکشت

 فارس  جیخل  سیتند
2751 

 2752 شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2753 شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2754 پارس شرکت نگین گام   قیر صنعتی و عایق رطوبتی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2755 شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی  IMS اجرا شده 

 2756 شرکت بتن ستوده  بتن آماده  ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 
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 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2757 شرکت بتن ستوده  بتن آماده  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2758 شرکت بتن ستوده  بتن آماده  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2759 شرکت بتن ستوده  آماده بتن   IMS اجرا شده 

 2760 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2761 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2762 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2763 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  IMS شده اجرا  

 2764 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2765 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  HACCP اجرا شده 

 2766 باساز یز  نوآوران  شرکت ظروف یکبار  مصرف گیاهی  GMP اجرا شده 

 ITخدمات   ISO 9001:2015 اجرا شده 
شرکت پدید آوران سخت افزار  

 خوارزمی 
2767 

 ITخدمات   ISO 14001:2015 اجرا شده 
شرکت پدید آوران سخت افزار  

 خوارزمی 
2768 

 ITخدمات   ISO 45001:2018 اجرا شده 
شرکت پدید آوران سخت افزار  

 خوارزمی 
2769 

 ITخدمات   IMS اجرا شده 
شرکت پدید آوران سخت افزار  

 خوارزمی 
2770 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی  

 ترانسفورماتور 
 2771 پایش صنعت ترانسفورماتور 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی  

 ترانسفورماتور 
 2772 پایش صنعت ترانسفورماتور 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
مهندسی  خدمات فنی و  

 ترانسفورماتور 
 2773 پایش صنعت ترانسفورماتور 

 IMS اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی  

 ترانسفورماتور 
 2774 پایش صنعت ترانسفورماتور 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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الکترونیک از سازمان 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 21001:2018 اجرا شده 
خدمات فنی و مهندسی  

 ترانسفورماتور 
 2775 پایش صنعت ترانسفورماتور 

 ISO 17025:2017 اجرا شده 
مهندسی  خدمات فنی و  

 ترانسفورماتور 
 2776 پایش صنعت ترانسفورماتور 

 2777 مهام صنعت ویستا پیمانکار آب و فاضالب  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2778 مهام صنعت ویستا پیمانکار آب و فاضالب  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2779 مهام صنعت ویستا پیمانکار آب و فاضالب  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2780 مهام صنعت ویستا پیمانکار آب و فاضالب  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
ی،  ساز   محوطه  ی،لیر  خطوط  اجرا

 ی ا  هیابن
 2781 ژه ی آو  طرح  گذار  لیر

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
ی،  ساز   محوطه  ی،لیر  خطوط  اجرا

 ی ا  هیابن
 2782 ژه ی آو  طرح  گذار  لیر

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
ی،  ساز   محوطه  ی،لیر  خطوط  اجرا

 ی ا  هیابن
 2783 ژه ی آو  طرح  گذار  لیر

 IMS اجرا شده 
ی،  ساز   محوطه  ی،لیر  خطوط  اجرا

 ی ا  هیابن
 2784 ژه ی آو  طرح  گذار  لیر

 2785 الماس طالیی فیدار  نده یشو  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2786 دکاموند   یمیش  نیاکس موتور   روغن  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2787 دکاموند   یمیش  نیاکس موتور   روغن  تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2788 دکاموند   یمیش  نیاکس موتور   روغن  تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2789 دکاموند   یمیش  نیاکس موتور   روغن  تولید IMS اجرا شده 

 2790 هیجعفر  ساز  شن وماسه   شن  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2791 هیجعفر  ساز  شن وماسه   شن  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2792 هیجعفر  ساز  شن وماسه   شن  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2793 هیجعفر  ساز  شن وماسه   شن  دیتول IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  از  استفاده  با  ییغذا  محصوالت

 گندم  اهکیگ
 2794 زپارس یشکرر  یتعاون  شرکت

 ISO 22000:2018 اجرا شده 
  از  استفاده  با  ییغذا  محصوالت

 گندم  اهکیگ
 2795 زپارس یشکرر  یتعاون  شرکت

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
  از  استفاده  با  ییغذا  محصوالت

 گندم  اهکیگ
 2796 زپارس یشکرر  یتعاون  شرکت

 HACCP اجرا شده 
  از  استفاده  با  ییغذا  محصوالت

 گندم  اهکیگ
 2797 زپارس یشکرر  یتعاون  شرکت

 حالل اجرا شده 
  از  استفاده  با  ییغذا  محصوالت

 گندم  اهکیگ
 2798 زپارس یشکرر  یتعاون  شرکت

 2799 زمان   طرح  ایک  شرکت ی معمار   الیمتر  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2800 زمان   طرح  ایک  شرکت ی معمار   الیمتر  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2801 زمان   طرح  ایک  شرکت ی معمار   الیمتر  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2802 زمان   طرح  ایک  شرکت ی معمار   الیمتر  دیتول IMS اجرا شده 

 2803 ب آریا  طرح  بآبرز پیمانکار آب و فاضالب  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ام دی اف   پوشش رنگی  تولید ISO 9001:2015 اجرا شده 
  نگارچوب  نی آرش  شرکت

 زاگرس 
2804 

 ام دی اف   پوشش رنگی  تولید ISO 14001:2015 اجرا شده 
  نگارچوب  نی آرش  شرکت

 زاگرس 
2805 

 ام دی اف   پوشش رنگی  تولید ISO 45001:2018 اجرا شده 
  نگارچوب  نی آرش  شرکت

 زاگرس 
2806 

 ام دی اف   پوشش رنگی  تولید IMS اجرا شده 
  نگارچوب  نی آرش  شرکت

 زاگرس 
2807 

 فرش ماشینی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  سیپرد  هیهد  ینساج  شرکت

 کاشان 
2808 

 فرش ماشینی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  سیپرد  هیهد  ینساج  شرکت

 کاشان 
2809 

 فرش ماشینی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  سیپرد  هیهد  ینساج  شرکت

 کاشان 
2810 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 فرش ماشینی IMS اجرا شده 
  سیپرد  هیهد  ینساج  شرکت

 کاشان 
2811 

 2812 شرکت صنعت متال  ی فلز  نیسنگ  یها   سازه ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2813 شرکت صنعت متال  ی فلز  نیسنگ  یها   سازه ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2814 شرکت صنعت متال  ی فلز  نیسنگ  یها   سازه ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2815 متال شرکت صنعت   ی فلز  نیسنگ  یها   سازه IMS اجرا شده 

 2816 شرکت صنعت متال  ی فلز  نیسنگ  یها   سازه HSE-MS اجرا شده 

 2817 شرکت صنعت متال  ی فلز  نیسنگ  یها   سازه ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2818 شرکت صنعت متال  ی فلز  نیسنگ  یها   سازه ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2819 شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2820 شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2821 سازآب اندیش  آب و فاضالب  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2822 شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب  IMS اجرا شده 

 2823 شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 2824 شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب  ISO 21500:2012 اجرا شده 

 2825 شرکت افق نیلگون جنوب  تولید روغن موتور  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2826 شرکت افق نیلگون جنوب  تولید روغن موتور  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2827 شرکت افق نیلگون جنوب  تولید روغن موتور  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2828 شرکت افق نیلگون جنوب  تولید روغن موتور  IMS اجرا شده 
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الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2829 شرکت گندم سایان سهند  آرد   انواع  دیتول ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2830 شرکت گندم سایان سهند  آرد   انواع  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2831 شرکت کارا تجارت میناب ماشین ساخت آجر  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2832 شرکت کارا تجارت میناب ماشین ساخت آجر  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2833 شرکت کارا تجارت میناب ماشین ساخت آجر  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2834 شرکت کارا تجارت میناب ماشین ساخت آجر  IMS اجرا شده 

 2835 شرکت کارا تجارت میناب ماشین ساخت آجر  CE اجرا شده 

 2836 ماشین سازی برادران صادقی ماشین سازی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2837 ماشین سازی برادران صادقی ماشین سازی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2838 ماشین سازی برادران صادقی ماشین سازی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2839 ماشین سازی برادران صادقی ماشین سازی  IMS اجرا شده 

 2840 روان کسب و کار قومس  تولید مشتقات نفتی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2841 روان کسب و کار قومس  تولید مشتقات نفتی  HSE-MS اجرا شده 

 2842 پیشرو بهین بازآفرین جنت  تولید شمش سرب  HSE-MS اجرا شده 

 2843 شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2844 شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ ISO 22000:2018 شده اجرا  

 2845 شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ HACCP اجرا شده 

 2846 شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ حالل اجرا شده 
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 2847 شرکت ساحل مروارید  جدول   و  سنگفرش  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2848 شرکت ساحل مروارید  جدول   و  سنگفرش  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2849 شرکت ساحل مروارید  جدول   و  سنگفرش  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2850 شرکت ساحل مروارید  جدول   و  سنگفرش  دیتول IMS اجرا شده 

 2851 شرکت آریا توان کومش  پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2852 شرکت آریا توان کومش  پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2853 شرکت آریا توان کومش  پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2854 شرکت آریا توان کومش  پیمانکار  IMS اجرا شده 

 2855 شرکت ایستا سازه کومش  پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2856 کومش شرکت ایستا سازه   پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2857 شرکت ایستا سازه کومش  پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2858 شرکت ایستا سازه کومش  پیمانکار  IMS اجرا شده 

 2859 شرکت آیینه تهران ویژن  تبلیغات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2860 شرکت آیینه تهران ویژن  تبلیغات  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2861 شرکت آیینه تهران ویژن  تبلیغات  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2862 شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  دستگاه ضدعفونی کننده دست  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2863 شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  دستگاه ضدعفونی کننده دست  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2864 شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  ضدعفونی کننده دست دستگاه   ISO 45001:2018 اجرا شده 
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 2865 شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  دستگاه ضدعفونی کننده دست  IMS اجرا شده 

 2866 مشاورین امالک پارت  امالک  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2867 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2868 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  ISO 14001:2015 شده اجرا  

 2869 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2870 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  IMS اجرا شده 

 2871 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  HSE-MS اجرا شده 

 2872 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 2873 اراک   سمن  ریکب  فوالد  شرکت سازه های فلزی  ISO 29001:2010 اجرا شده 

 2874 رو ین  ماه  یصنعت  شرکت ژنراتور   دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2875 رو ین  ماه  یصنعت  شرکت ژنراتور   دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2876 رو ین  ماه  یصنعت  شرکت ژنراتور   دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2877 رو ین  ماه  یصنعت  شرکت ژنراتور   دیتول IMS اجرا شده 

 2878 رو ین  ماه  یصنعت  شرکت ژنراتور   دیتول ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2879 رو ین  ماه  یصنعت  شرکت ژنراتور   دیتول ISO 10002:2018 اجرا شده 

 2880 نیقا  نهراب تولید لوله پلی اتلین ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2881 نیقا  نهراب تولید لوله پلی اتلین ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2882 نیقا  نهراب تولید لوله پلی اتلین ISO 45001:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2883 نیقا  نهراب تولید لوله پلی اتلین IMS اجرا شده 

 2884 نیقا  نهراب تولید لوله پلی اتلین ISO 29001:2010 اجرا شده 

 2885 ا یک  الی دان  شرکت مخابرات و فناوری اطالعات  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2886 ا یک  الی دان  شرکت مخابرات و فناوری اطالعات  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2887 ا یک  الی دان  شرکت مخابرات و فناوری اطالعات  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2888 ا یک  الی دان  شرکت مخابرات و فناوری اطالعات  IMS اجرا شده 

 ITخدمات   ISO 9001:2015 اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2889 

 ITخدمات   ISO 14001:2015 اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2890 

 ITخدمات   ISO 45001:2018 اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2891 

 ITخدمات   IMS اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2892 

 ITخدمات   HSE-MS اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2893 

 ITخدمات   ISO 10004:2018 اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2894 

 ITخدمات   ISO 27001:2013 اجرا شده 
  انهیرا  رزگستر  یتعاون  شرکت

 شمال 
2895 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2896 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2897 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2898 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  IMS اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2899 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  CE اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2900 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 تولید قطعات ماشین چمن زن  GMP اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2901 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 10004:2018 اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2902 

 تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 10002:2018 اجرا شده 
  کشاورز  ابزار  یبازرگان  شرکت

 ان ی پارس
2903 

 2904 ر یکو  آمود  پنجره  شرکت وم ینیالوم  پنجره  و  درب ISO 9001:2015 شده اجرا  

 2905 ر یکو  آمود  پنجره  شرکت وم ینیالوم  پنجره  و  درب ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2906 ر یکو  آمود  پنجره  شرکت وم ینیالوم  پنجره  و  درب ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2907 ر یکو  آمود  پنجره  شرکت وم ینیالوم  پنجره  و  درب IMS اجرا شده 

 2908 بهاران   گوشت  مهداد  شرکت بسته بندی گوشت و مرغ  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2909 بهاران   گوشت  مهداد  شرکت بسته بندی گوشت و مرغ  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2910 بهاران   گوشت  مهداد  شرکت بسته بندی گوشت و مرغ  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2911 بهاران   گوشت  مهداد  شرکت بسته بندی گوشت و مرغ  IMS اجرا شده 

 2912 بهاران   گوشت  مهداد  شرکت بسته بندی گوشت و مرغ  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2913 بهاران   گوشت  مهداد  شرکت بسته بندی گوشت و مرغ  HACCP اجرا شده 

 2914 نور   نهاد  کانین  شرکت بازرگانی  -مهندسی   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2915 نور   نهاد  کانین  شرکت بازرگانی  -مهندسی   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2916 نور   نهاد  کانین  شرکت بازرگانی  -مهندسی   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2917 نور   نهاد  کانین  شرکت بازرگانی  -مهندسی   IMS اجرا شده 

 2918 ان یرانیا  زبان  آموزشگاه آموزشگاه  ISO 21001:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2919 گلسار   نگار  آفاق مصنوعات چوبی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2920 گلسار   نگار  آفاق مصنوعات چوبی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2921 گلسار   نگار  آفاق مصنوعات چوبی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2922 گلسار   نگار  آفاق مصنوعات چوبی  IMS اجرا شده 

 2923 گلسار   نگار  ایآس مصنوعات چوبی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2924 گلسار   نگار  ایآس مصنوعات چوبی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2925 گلسار   نگار  ایآس مصنوعات چوبی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2926 گلسار   نگار  ایآس مصنوعات چوبی  IMS اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
صنایع نفت  تولید محصوالت مرتبط با  

 و گاز و پتروشیمی
 2927 سپاهان   صنعت  باران

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
صنایع نفت  تولید محصوالت مرتبط با  

 و گاز و پتروشیمی
 2928 سپاهان   صنعت  باران

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
صنایع نفت  تولید محصوالت مرتبط با  

 و گاز و پتروشیمی
 2929 سپاهان   صنعت  باران

 IMS اجرا شده 
صنایع نفت  تولید محصوالت مرتبط با  

 و گاز و پتروشیمی
 2930 سپاهان   صنعت  باران

 HSE-MS اجرا شده 
صنایع نفت  تولید محصوالت مرتبط با  

 و گاز و پتروشیمی
 2931 سپاهان   صنعت  باران

 2932 ن یگو  سبز  سپهر  شرکت خدماتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2933 ن یگو  سبز  سپهر  شرکت خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2934 ن یگو  سبز  سپهر  شرکت خدماتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2935 ن یگو  سبز  سپهر  شرکت خدماتی IMS اجرا شده 

 2936 بوتراب   عترت  هیریخ  موسسه خیریه ISO 9001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2937 کندو   آذر  گلشهدشرکت   بندی مربا و عسل تولید و بسته   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2938 کندو   آذر  گلشهدشرکت   تولید و بسته بندی مربا و عسل  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2939 کندو   آذر  گلشهدشرکت   تولید و بسته بندی مربا و عسل  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2940 کندو   آذر  گلشهدشرکت   تولید و بسته بندی مربا و عسل  IMS اجرا شده 

 2941 کندو   آذر  گلشهدشرکت   تولید و بسته بندی مربا و عسل  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 2942 کندو   آذر  گلشهدشرکت   تولید و بسته بندی مربا و عسل  HACCP اجرا شده 

 2943 کندو   آذر  گلشهدشرکت   تولید و بسته بندی مربا و عسل  GMP اجرا شده 

 2944 فن   دمادم  مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2945 فن   دمادم  مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2946 فن   دمادم  مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2947 فن   دمادم  مجموعه اب کولر الکتروموتور و فن و پمپ   IMS اجرا شده 

 2948 فن   دمادم  مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر  CE اجرا شده 

 2949 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2950 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2951 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2952 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  IMS اجرا شده 

 2953 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  HSE-MS اجرا شده 

 2954 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  ISO 10004:2018 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2955 اکمی   مجموعه چراغ خودرو  IATF اجرا شده 

 2956 کارواش شهر  خدماتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2957 تهران   نیرز  رخشان تولید رنگ و رزین  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2958 ان یرانیا  پخش  آ  پانته  شرکت واردات لوازم ارایشی وپزشکی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2959 ان یرانیا  پخش  آ  پانته  شرکت واردات لوازم ارایشی وپزشکی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2960 ان یرانیا  پخش  آ  پانته  شرکت ارایشی وپزشکی واردات لوازم   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2961 ان یرانیا  پخش  آ  پانته  شرکت واردات لوازم ارایشی وپزشکی  IMS اجرا شده 

 2962 ان یرانیا  پخش  آ  پانته  شرکت واردات لوازم ارایشی وپزشکی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2963 ان یرانیا  پخش  آ  پانته  شرکت وپزشکی واردات لوازم ارایشی   ISO 10002:2018 اجرا شده 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تولید سازه های فلزی برق،مخابرات و  

 نفت

  یها   سازه  و  زاتیتجه  شرکت

 سمنان   انتقال
2964 

 ISO 10002:2018 اجرا شده 
تولید سازه های فلزی برق،مخابرات و  

 نفت

  یها   سازه  و  زاتیتجه  شرکت

 سمنان   انتقال
2965 

 CE اجرا شده 
تولید سازه های فلزی برق،مخابرات و  

 نفت

  یها   سازه  و  زاتیتجه  شرکت

 سمنان   انتقال
2966 

 مشاور  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  سگال  مشاور  نیمهندس  شرکت

 مانا   طرح
2967 

 مشاور  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  سگال  مشاور  نیمهندس  شرکت

 مانا   طرح
2968 

 مشاور  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  سگال  مشاور  نیمهندس  شرکت

 مانا   طرح
2969 

 مشاور  IMS اجرا شده 
  سگال  مشاور  نیمهندس  شرکت

 مانا   طرح
2970 

 2971 متاراه   یساختمان  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2972 متاراه   یساختمان  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 2973 متاراه   یساختمان  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2974 متاراه   یساختمان  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 2975 ا یآر  بسپار  ایپا تجهیزات آب و آبیاری تولید   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2976 ا یآر  بسپار  ایپا تجهیزات آب و آبیاری تولید   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2977 ا یآر  بسپار  ایپا تجهیزات آب و آبیاری تولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2978 ا یآر  بسپار  ایپا تجهیزات آب و آبیاری تولید   IMS اجرا شده 

 2979 ا یآر  بسپار  ایپا تجهیزات آب و آبیاری تولید   ISO 21500:2012 اجرا شده 

 2980 گیتی  فام  تک  نانو پوششهای نانوفناوری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2981 گیتی  فام  تک  نانو پوششهای نانوفناوری  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2982 گیتی  فام  تک  نانو پوششهای نانوفناوری  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2983 گیتی  فام  تک  نانو پوششهای نانوفناوری  IMS اجرا شده 

 2984 گیتی  فام  تک  نانو پوششهای نانوفناوری  HSE-MS اجرا شده 

 2985 گیتی  فام  تک  نانو پوششهای نانوفناوری  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 2986 پارس   صنعت  نیروژ  شرکت اعالم و اطفاء حریق  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2987 پارس   صنعت  نیروژ  شرکت اعالم و اطفاء حریق  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 2988 پارس   صنعت  نیروژ  شرکت اعالم و اطفاء حریق  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 2989 پارس   صنعت  نیروژ  شرکت اعالم و اطفاء حریق  IMS اجرا شده 

 2990 پارس   صنعت  نیروژ  شرکت اعالم و اطفاء حریق  HSE-MS اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 

33444813 (023 ) 

 :فکس 

33444884 (023 ) 

 

 خدمات مشاوره مدیریت

 34037/123پروانه به 

مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2991 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2992 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2993 

 IMS اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2994 

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2995 

 ISO 10006:2107 اجرا شده 
طراحی و ساخت تجهیزات  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2996 

 ISO 10004:2018 اجرا شده 
تجهیزات  طراحی و ساخت  

 الکترونیکی و مکانیکی 

  زیتجه  آسمان  شرکت

 انه یخاورم
2997 

 2998 رستوران چیالی  رستوران  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 2999 رستوران چیالی  رستوران  ISO 22000 اجرا شده 

 3000 رستوران چیالی  رستوران  HACCP اجرا شده 

 خدمات دوربین مداربسته ISO 9001:2015 اجرا شده 
 ییایدر  سازان  آرامش  شرکت

 تنکابن 
3001 

 خدمات دوربین مداربسته ISO 14001:2015 اجرا شده 
 ییایدر  سازان  آرامش  شرکت

 تنکابن 
3002 

 خدمات دوربین مداربسته ISO 45001:2018 اجرا شده 
 ییایدر  سازان  آرامش  شرکت

 تنکابن 
3004 

 خدمات دوربین مداربسته IMS اجرا شده 
 ییایدر  سازان  آرامش  شرکت

 تنکابن 
3005 

 خدمات دوربین مداربسته ISO 10004:2018 اجرا شده 
 ییایدر  سازان  آرامش  شرکت

 تنکابن 
3006 

 خدمات دوربین مداربسته ISO 10002:2018 اجرا شده 
 ییایدر  سازان  آرامش  شرکت

 تنکابن 
3007 

 3008 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3009 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 14001:2015 اجرا شده 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3010 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3011 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی IMS اجرا شده 

 3012 شرکت ایما کارا نیک  گاز و پتروشیمیصنایع نفت و   HSE-MS اجرا شده 

 3013 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 10006 اجرا شده 

 3014 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001 اجرا شده 

 3015 شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی CE اجرا شده 

 تولید درب ضد سرقت  ISO 50001:2018 شده اجرا  
 معتقد   درب  شرکت

 ( صنعت  وریپا)
3016 

 تولید کامپوزیت  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  کامپوزیت  منشور  شرکت

 ایآس  صنعت
3017 

 تولید کامپوزیت  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  کامپوزیت  منشور  شرکت

 ایآس  صنعت
3018 

 کامپوزیت تولید   ISO 45001:2018 اجرا شده 
  کامپوزیت  منشور  شرکت

 ایآس  صنعت
3019 

 تولید کامپوزیت  IMS اجرا شده 
  کامپوزیت  منشور  شرکت

 ایآس  صنعت
3020 

 تولید کامپوزیت  HSE-MS اجرا شده 
  کامپوزیت  منشور  شرکت

 ایآس  صنعت
3021 

 تولید کامپوزیت  CE اجرا شده 
  کامپوزیت  منشور  شرکت

 ایآس  صنعت
3022 

 3023 ه یالسحاب  اناتیالب  مرکز خدمات دیتاسنتر و خدمات ابری  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3024 ه یالسحاب  اناتیالب  مرکز خدمات دیتاسنتر و خدمات ابری  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ،احداث  کاال  صادرات  و  واردات

 ی می،پتروش  گاز  و  نفت  شگاهیپاال

  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت

 اروند   ای آر  جنوب  خوزستان
3025 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ،احداث  کاال  صادرات  و  واردات

 ی می،پتروش  گاز  و  نفت  شگاهیپاال

  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت

 اروند   ای آر  جنوب  خوزستان
3026 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ،احداث  کاال  صادرات  و  واردات

 ی می،پتروش  گاز  و  نفت  شگاهیپاال

  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت

 اروند   ای آر  جنوب  خوزستان
3027 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 IMS اجرا شده 
  ،احداث  کاال  صادرات  و  واردات

 ی می،پتروش  گاز  و  نفت  شگاهیپاال

  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت

 اروند   ای آر  جنوب  خوزستان
3028 

 HSE-MS اجرا شده 
  ،احداث  کاال  صادرات  و  واردات

 ی می،پتروش  گاز  و  نفت  شگاهیپاال

  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت

 اروند   ای آر  جنوب  خوزستان
3029 

 ISO 29001 اجرا شده 
  ،احداث  کاال  صادرات  و  واردات

 ی می،پتروش  گاز  و  نفت  شگاهیپاال

  گاز  و  نفت  توسعه  شرکت

 اروند   ای آر  جنوب  خوزستان
3030 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید و بومی سازی محصوالت  

 و ....   امنیتی و دیجیتال فرانزیک

  امن  توسعه  فناوران  شرکت

 ی ناج
3031 

 ISO 27001:2013 اجرا شده 
تولید و بومی سازی محصوالت  

 و ....   امنیتی و دیجیتال فرانزیک

  امن  توسعه  فناوران  شرکت

 ی ناج
3032 

 3033 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3034 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3035 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3036 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  IMS اجرا شده 

 3037 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  HSE-MS اجرا شده 

 3038 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 10006:2017 اجرا شده 

 3039 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 3040 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 13485:2016 اجرا شده 

 3041 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 342 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 3043 ژ یتاور  کیت  بارداق  شرکت تولید نرم افزار  GMP اجرا شده 

 3044 لیر  تراز  نیبه خدمات راه و راه آهن  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3045 لیر  تراز  نیبه خدمات راه و راه آهن  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  
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 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3046 لیر  تراز  نیبه خدمات راه و راه آهن  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3047 لیر  تراز  نیبه خدمات راه و راه آهن  IMS اجرا شده 

 3048 سپاهان   ییال  خزبافت  شرکت تولید منسوجات بی بافت ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3049 نارون   مبل تولید و پخش مبلمان  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3050 آزادگان   یولوژ یپاتوب  شگاهیآزما آزمایشگاه طبی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3051 آزادگان   یولوژ یپاتوب  شگاهیآزما آزمایشگاه طبی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 3052 جان یدل  شرق  قیعا  شرکت تولید عایق های رطوبتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3053 جان یدل  شرق  قیعا  شرکت تولید عایق های رطوبتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3054 جان یدل  شرق  قیعا  شرکت تولید عایق های رطوبتی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3055 جان یدل  شرق  قیعا  شرکت تولید عایق های رطوبتی IMS اجرا شده 

 3056 جان یدل  شرق  قیعا  شرکت تولید عایق های رطوبتی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3057 جان یدل  شرق  قیعا  شرکت تولید عایق های رطوبتی ISO 10002:2018 اجرا شده 

 تولید عایق های رطوبتی CE اجرا شده 
  ای آس  یرطوبت  قیعا  شرکت

 جانیدل  گستر
3058 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  رعد  یمهندس  یفن  شرکت

 صنعت  نیراد  گستران
3059 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  رعد  یمهندس  یفن  شرکت

 صنعت  نیراد  گستران
3060 

 خدمات فنی و مهندسی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  رعد  یمهندس  یفن  شرکت

 صنعت  نیراد  گستران
3061 

 خدمات فنی و مهندسی  IMS اجرا شده 
  رعد  یمهندس  یفن  شرکت

 صنعت  نیراد  گستران
3062 

 خدمات فنی و مهندسی  HSE-MS اجرا شده 
  رعد  یمهندس  یفن  شرکت

 صنعت  نیراد  گستران
3063 
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 خدمات فنی و مهندسی  ISO 10006:2017 اجرا شده 
  رعد  یمهندس  یفن  شرکت

 صنعت  نیراد  گستران
3064 

 3065 شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3064 شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3065 شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 ذوب سرب  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  سرب  صنعت  رادمان  شرکت

 آذر
3066 

 ذوب سرب  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  سرب  صنعت  رادمان  شرکت

 آذر
3067 

 ذوب سرب  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  سرب  صنعت  رادمان  شرکت

 آذر
3068 

 ذوب سرب  IMS اجرا شده 
  سرب  صنعت  رادمان  شرکت

 آذر
3069 

 ذوب سرب  HSE-MS اجرا شده 
  سرب  صنعت  رادمان  شرکت

 آذر
3070 

 ذوب سرب  ISO 50001:2018 اجرا شده 
  سرب  صنعت  رادمان  شرکت

 آذر
3071 

 3072 شرکت ابرگان سازه اردیبهشت  سازه فلزی  ISO 3834 اجرا شده 

 تولید و فروش ملزومات مذهبی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  شفاگستر  عهیطل  شرکت

 ییطباطبا
3073 

 تولید و فروش ملزومات مذهبی ISO 10004:2018 اجرا شده 
  شفاگستر  عهیطل  شرکت

 ییطباطبا
3074 

 3075 گنجه  ونی دکوراس دکوراسیون داخلی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3076 گنجه  ونی دکوراس دکوراسیون داخلی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3077 گنجه  ونی دکوراس دکوراسیون داخلی  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
طراحی ،اجرا و نگهداری دوربین های  

 ، کارهای مخابراتینظارت تصویری

  هدف  توسعه  سازه  انیک  شرکت

 انزان 
3078 

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی ،اجرا و نگهداری دوربین های  

 ، کارهای مخابراتینظارت تصویری

  هدف  توسعه  سازه  انیک  شرکت

 انزان 
3079 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 27001 اجرا شده 
طراحی ،اجرا و نگهداری دوربین های  

 ، کارهای مخابراتینظارت تصویری

  هدف  توسعه  سازه  انیک  شرکت

 انزان 
3080 

 خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 9001:2015 شده اجرا  
  ره  مشاور  نیمهندس  شرکت

 الملل   نیب  آزرم
3081 

 خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 14001:2015 اجرا شده 
  ره  مشاور  نیمهندس  شرکت

 الملل   نیب  آزرم
3082 

 خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 45001:2018 اجرا شده 
  ره  مشاور  نیمهندس  شرکت

 الملل   نیب  آزرم
3083 

 خدمات مشاوره طراحی و نظارت IMS اجرا شده 
  ره  مشاور  نیمهندس  شرکت

 الملل   نیب  آزرم
3084 

 خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 10006:2017 اجرا شده 
  ره  مشاور  نیمهندس  شرکت

 الملل   نیب  آزرم
3085 

 خدمات مشاوره طراحی و نظارت HSE-MS اجرا شده 
  ره  مشاور  نیمهندس  شرکت

 الملل   نیب  آزرم
3086 

 صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
شرکت کشت و صنعت پرناز  

 طیور 
3087 

 صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
شرکت کشت و صنعت پرناز  

 طیور 
3088 

 صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
شرکت کشت و صنعت پرناز  

 طیور 
3089 

 صنایع غذایی  IMS اجرا شده 
شرکت کشت و صنعت پرناز  

 طیور 
3090 

 صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 
شرکت کشت و صنعت پرناز  

 طیور 
3091 

 صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 
شرکت کشت و صنعت پرناز  

 طیور 
3092 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  ییایمیش  مواد  یبند  بسته

 ی شگاهیازما

  شتازیپ  دی نو  نیآرشرکت  

 ان ی رانیا
3093 

 ISO 14001:2015 اجرا شده 
  و  ییایمیش  مواد  یبند  بسته

 ی شگاهیازما

  شتازیپ  دی نو  نیآرشرکت  

 ان ی رانیا
3094 

 ISO 45001:2018 اجرا شده 
  و  ییایمیش  مواد  یبند  بسته

 ی شگاهیازما

  شتازیپ  دی نو  نیآرشرکت  

 ان ی رانیا
3095 

 IMS اجرا شده 
  و  ییایمیش  مواد  یبند  بسته

 ی شگاهیازما

  شتازیپ  دی نو  نیآرشرکت  

 ان ی رانیا
3096 

 HSE-MS اجرا شده 
  و  ییایمیش  مواد  یبند  بسته

 ی شگاهیازما

  شتازیپ  دی نو  نیآرشرکت  

 ان ی رانیا
3097 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3098 شرکت پنج تاش  تولید تابلو برق  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
تولید کننده انواع ورق و بلوکهای  

 سقفی

  روناش  صنعت  بامداد  شرکت

 ه یپا
3099 

 HSE-MS اجرا شده 
تولید کننده انواع ورق و بلوکهای  

 سقفی

  روناش  صنعت  بامداد  شرکت

 ه یپا
3100 

 3101 بسپار   مریپل  انیآر  شرکت ی کیالست  قطعات  انواع  کننده  دیتول ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3102 بسپار   مریپل  انیآر  شرکت ی کیالست  قطعات  انواع  کننده  دیتول ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3103 بسپار   مریپل  انیآر  شرکت ی کیالست  قطعات  انواع  کننده  دیتول ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3104 بسپار   مریپل  انیآر  شرکت ی کیالست  قطعات  انواع  کننده  دیتول IMS اجرا شده 

 3105 بسپار   مریپل  انیآر  شرکت ی کیالست  قطعات  انواع  کننده  دیتول HSE-MS اجرا شده 

 3106 بسپار   مریپل  انیآر  شرکت ی کیالست  قطعات  انواع  کننده  دیتول ISO 10004:2018 اجرا شده 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  رنگ  ،  چسب  انواع  کننده  تولید

 رزین

  ییایمیش  عیصنا  شرکت

 استحکام 
3107 

 3108 شرکت حامی گستر حیوانات خانگی تولید ملزومات حیوانات   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3109 شرکت حامی گستر حیوانات تولید ملزومات حیوانات خانگی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3110 شرکت حامی گستر حیوانات تولید ملزومات حیوانات خانگی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3111 حیواناتشرکت حامی گستر   تولید ملزومات حیوانات خانگی  IMS اجرا شده 

 3112 شرکت حامی گستر حیوانات تولید ملزومات حیوانات خانگی  GMP اجرا شده 

 صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  خوراک  عیصنا  شرکت

 رامان   ستانیآبز
3113 

 صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
  خوراک  عیصنا  شرکت

 رامان   ستانیآبز
3114 

 صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 
  خوراک  عیصنا  شرکت

 رامان   ستانیآبز
3115 
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 صنایع غذایی  IMS اجرا شده 
  خوراک  عیصنا  شرکت

 رامان   ستانیآبز
3116 

 صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 
  خوراک  عیصنا  شرکت

 رامان   ستانیآبز
3117 

 صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 
  خوراک  عیصنا  شرکت

 رامان   ستانیآبز
3118 

 3119 راه   انیرا  عمران  شرکت پیمانکار  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3120 راه   انیرا  عمران  شرکت پیمانکار  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3121 راه   انیرا  عمران  شرکت پیمانکار  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3122 راه   انیرا  عمران  شرکت پیمانکار  IMS اجرا شده 

 3123 راه   انیرا  عمران  شرکت پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 3124 راک ی آژ  رساپژوهان  شرکت تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3125 راک ی آژ  رساپژوهان  شرکت تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3126 راک ی آژ  رساپژوهان  شرکت اتوماسیون صنعتیتولید تجهیزات   ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3127 راک ی آژ  رساپژوهان  شرکت تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی IMS اجرا شده 

 3128 راک ی آژ  رساپژوهان  شرکت تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3129 راک ی آژ  رساپژوهان  شرکت تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 10006 اجرا شده 

 3130 سمنان   نصر  آوران  نام  شرکت عمرانی ISO21500 اجرا شده 

 3131 فست فود ته دل فست فود ISO9001 اجرا شده 

 تولید لوله پلی اتیلن ISO 9001:2015 اجرا شده 
  یهاد  لنیات  یپل  لوله  شرکت

 شهر یمهد
3132 

 تولید لوله پلی اتیلن ISO 14001:2015 اجرا شده 
  یهاد  لنیات  یپل  لوله  شرکت

 شهر یمهد
3133 
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 تولید لوله پلی اتیلن ISO 45001:2018 اجرا شده 
  یهاد  لنیات  یپل  لوله  شرکت

 شهر یمهد
3134 

 تولید لوله پلی اتیلن IMS اجرا شده 
  یهاد  لنیات  یپل  لوله  شرکت

 شهر یمهد
3135 

 تولید لوله پلی اتیلن HSE-MS اجرا شده 
  یهاد  لنیات  یپل  لوله  شرکت

 شهر یمهد
3136 

 3137 اتحادیه رنتکاران کیش  اتحادیه رنت کاران  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3138 اتحادیه رنتکاران کیش  اتحادیه رنت کاران  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3139 اتحادیه رنتکاران کیش  اتحادیه رنت کاران  ISO 10002:2018 اجرا شده 

 3140 کیش   نوین  کرانه  شرکت کاررنت   ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3141 کیش   نوین  کرانه  شرکت رنت کار ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3142 کیش   نوین  کرانه  شرکت رنت کار ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3143 کیش   نوین  کرانه  شرکت رنت کار IMS اجرا شده 

 3144 کیش   نوین  کرانه  شرکت رنت کار ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3145 کیش   نوین  کرانه  شرکت رنت کار ISO 10002:2018 اجرا شده 

 3146 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3147 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3148 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3149 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی IMS اجرا شده 

 3150 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی HSE-MS اجرا شده 

 3151 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی ISO 10006:2017 اجرا شده 
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 3152 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3153 ن یمع  نقش  مهراز  شرکت عمرانی ISO 10002:2018 اجرا شده 

 3154 ق یدق  کشش  پارس  شرکت سایزینگ میلگرد  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3155 ق یدق  کشش  پارس  شرکت سایزینگ میلگرد  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3156 ق یدق  کشش  پارس  شرکت سایزینگ میلگرد  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3157 ق یدق  کشش  پارس  شرکت سایزینگ میلگرد  CE اجرا شده 

 3158 مافان   یماه  پودر  شرکت صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3159 مافان   یماه  پودر  شرکت صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3160 مافان   یماه  پودر  شرکت صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3161 مافان   یماه  پودر  شرکت صنایع غذایی  IMS اجرا شده 

 3162 مافان   یماه  پودر  شرکت صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 3163 مافان   یماه  پودر  شرکت صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 3164 زد ی  ریکو  صنعت  کنترل  شرکت تولید عملگر  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3165 زد ی  ریکو  صنعت  کنترل  شرکت تولید عملگر  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3166 زد ی  ریکو  صنعت  کنترل  شرکت تولید عملگر  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3167 زد ی  ریکو  صنعت  کنترل  شرکت تولید عملگر  IMS اجرا شده 

 3168 شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3169 شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی  ISO 14001:2015 اجرا شده 
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 3170 شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3171 شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی  IMS اجرا شده 

 3172 شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی  ISO 22000 اجرا شده 

 3173 شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 3174 گلشیر ارمغان شرکت   صنایع غذایی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3175 شرکت گلشیر ارمغان  صنایع غذایی  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 3176 شرکت گلشیر ارمغان  صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 تولید تابلو برق  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  بهشت  تابلو  سیپرد  شرکت

 غرب 
3177 
 

 ISO 9001:2015 اجرا شده 
  ساخت و تامین قطعات صنایع نفت و

 گاز و پتروشیمی و پاالیش 
 3178 جنوب   طرح  اکیرو  شرکت

 HSE-MS اجرا شده 
ساخت و تامین قطعات صنایع نفت و  

 گاز و پتروشیمی و پاالیش 
 3179 جنوب   طرح  اکیرو  شرکت

 3180 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3181 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت دیجیتال گارانتی   ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3182 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3183 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  IMS اجرا شده 

 3184 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  HSE-MS اجرا شده 

 3185 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  ISO 27001:2013 اجرا شده 

 3186 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3187 راک یآژ  تجارت  انیک  شرکت گارانتی دیجیتال  ISO 10002:2018 اجرا شده 
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 کلینیک  ISO 9001:2015 اجرا شده 
  و  یسونوگراف  کینیکل

 عاد یم  یولوژیراد
3188 

 کلینیک  IWA1 اجرا شده 
  و  یسونوگراف  کینیکل

 عاد یم  یولوژیراد
3189 

 مهندسی دریایی ISO 9001:2015 اجرا شده 
  فرداد  ییایدر  یمهندس  شرکت

 مانا   مهر
3190 

 مهندسی دریایی ISO 14001:2015 اجرا شده 
  فرداد  ییایدر  یمهندس  شرکت

 مانا   مهر
3191 

 مهندسی دریایی ISO 45001:2018 اجرا شده 
  فرداد  ییایدر  یمهندس  شرکت

 مانا   مهر
3192 

 مهندسی دریایی IMS اجرا شده 
  فرداد  ییایدر  یمهندس  شرکت

 مانا   مهر
3193 

 مهندسی دریایی HSE-MS اجرا شده 
  فرداد  ییایدر  یمهندس  شرکت

 مانا   مهر
3194 

 3195 هلدینگ تدینی  امالک، رستوران، کترینگ  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3196 هلدینگ تدینی  امالک، رستوران، کترینگ  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3197 هلدینگ تدینی  امالک، رستوران، کترینگ  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3198 هلدینگ تدینی  امالک، رستوران، کترینگ  IMS اجرا شده 

 3199 هلدینگ تدینی  کترینگ امالک، رستوران،   ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3200 مجموعه رستوران و تاالر بهار  رستوران  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3201 بتانیر  برق  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3202 شرکت الکتروقائم  LEDتولید چراغ   CE اجرا شده 

 3203 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3204 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3205 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 45001:2018 اجرا شده 
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 3206 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی IMS اجرا شده 

 3207 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 22000:2018 اجرا شده 

 3208 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی HACCP اجرا شده 

 3209 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی GMP شده اجرا  

 3210 سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3211 شرکت صنعتی طیور زنجان کشتارگاه  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3212 شرکت صنعتی طیور زنجان کشتارگاه  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3213 شرکت صنعتی طیور زنجان کشتارگاه  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3214 شرکت صنعتی طیور زنجان کشتارگاه  IMS اجرا شده 

 3215 شرکت صنعتی طیور زنجان کشتارگاه  ISO 22000:2018 اجرا شده 

 3216 شرکت صنعتی طیور زنجان کشتارگاه  HACCP اجرا شده 

 3217 صنعت پارسین خزر پترو   تولید تجهیزات پتروشیمی  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3218 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3219 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3220 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی  IMS اجرا شده 

 3221 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی  HSE-MS اجرا شده 

 3222 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی  ISO 29001 اجرا شده 

 3223 مجموعه پاراسیویل  آموزشی  ISO 9001:2015 اجرا شده 
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 3224 مجموعه پاراسیویل  آموزشی  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3225 صرافی رادین  صرافی ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3226 صرافی رادین  یصراف ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3227 صرافی رادین  یصراف ISO 10002:2018 اجرا شده 

 3228 شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاک  ISO 9001:2015 اجرا شده 

 3229 ایرانیان شرکت فاخر جامه   تولید پوشاک  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3230 شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاک  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3231 شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاک  IMS اجرا شده 

 3232 شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاک  ISO 10004:2018 اجرا شده 

 3233 شرکت ایمن سفر ایرانیان  خدمات عمومی و حمل و نقل  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3234 شرکت ایمن سفر ایرانیان  خدمات عمومی و حمل و نقل  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3235 شرکت ایمن سفر ایرانیان  خدمات عمومی و حمل و نقل  HSE-MS اجرا شده 

 3236 شرکت جهان پارسیان رهنورد  خدمات عمومی و حمل و نقل  ISO 14001:2015 اجرا شده 

 3237 شرکت جهان پارسیان رهنورد  خدمات عمومی و حمل و نقل  ISO 45001:2018 اجرا شده 

 3238 شرکت جهان پارسیان رهنورد  خدمات عمومی و حمل و نقل  HSE-MS اجرا شده 

 3239 گروه مهندسین مشاور ایتسن  مهندس مشاور  ISO 9001 اجرا شده 

 3240 ایرانیان پگاهان سپهر   صنایع غذایی  ISO 9001 اجرا شده 

 3241 پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی  ISO 14001 اجرا شده 
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 3242 پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی  ISO 45001 اجرا شده 

 3243 پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی  ISO 22000 اجرا شده 

 3244 پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 3245 پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی  GMP اجرا شده 

 3246 مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی ISO 9001 اجرا شده 

 3247 مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی ISO 10004 اجرا شده 

 3248 مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی ISO 10002 اجرا شده 

 3249 انش ی را  عصر  پرشنگ هوشمند   محصوالت  دیتول ISO 9001 اجرا شده 

 3250 انش ی را  عصر  پرشنگ هوشمند   محصوالت  دیتول ISO 14001 اجرا شده 

 3251 انش ی را  عصر  پرشنگ هوشمند   محصوالت  دیتول ISO 45001 اجرا شده 

 3252 انش ی را  عصر  پرشنگ هوشمند   محصوالت  دیتول CE اجرا شده 

 تولید اندیکاتور بیولوژیک  ISO 13485 اجرا شده 
  نینو  مهر  شانیاند  کین  شرکت

 الملل   نیب
3253 

 3254 شرکت آرد برکت  تولید انواع آرد  ISO 9001 اجرا شده 

 ISO 9001 اجرا شده 
قالب صنایع    ساخت و تعمیر پانچ و

 کاشی وسرامیک 
 3255 صنعت   برج  یقالبساز  شرکت

 ISO 14001 اجرا شده 
قالب صنایع    ساخت و تعمیر پانچ و

 کاشی وسرامیک 
 3256 صنعت   برج  یقالبساز  شرکت

 ISO 45001 اجرا شده 
قالب صنایع    ساخت و تعمیر پانچ و

 کاشی وسرامیک 
 3257 صنعت   برج  یقالبساز  شرکت

 پیمانکار  ISO 9001 اجرا شده 
شرکت توسعه و عمران ایثار  

 سبالن 
3258 

 پیمانکار  ISO 14001 اجرا شده 
شرکت توسعه و عمران ایثار  

 سبالن 
3259 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 پیمانکار  ISO 45001 اجرا شده 
شرکت توسعه و عمران ایثار  

 سبالن 
3260 

 3261 شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار  ISO 9001 اجرا شده 

 3262 شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار  ISO 14001 اجرا شده 

 3263 شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار  ISO 45001 اجرا شده 

 3264 شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 3265 جوان   گستر  نهال   شرکت صنایع غذایی  ISO 9001 اجرا شده 

 3266 جوان   گستر  نهال   شرکت صنایع غذایی  ISO 22000 اجرا شده 

 3267 جوان   گستر  نهال   شرکت صنایع غذایی  HACCP اجرا شده 

 3268 جوان   گستر  نهال   شرکت صنایع غذایی  GMP اجرا شده 

 3269 جوان   گستر  نهال   شرکت صنایع غذایی  ISO 17025 اجرا شده 

 تخلیه و بارگیری HSE-MS اجرا شده 
  ایدر  یریبارگ  و  هیتخل  شرکت

 بندر   راز
3270 

 تولید مصنوعات فلزی  ISO 9001 اجرا شده 
  بهاران  صنعت  نوآوران  شرکت

 ماندگار 
3271 

 تولید مصنوعات فلزی  ISO 14001 اجرا شده 
  بهاران  صنعت  نوآوران  شرکت

 ماندگار 
3272 

 تولید مصنوعات فلزی  ISO 45001 اجرا شده 
  بهاران  صنعت  نوآوران  شرکت

 ماندگار 
3273 

 ISO 9001 اجرا شده 
  و  یپزشک  زاتیتجه  توزیع کننده  

 ی شگاهیآزما
 3274 راز یش  طب  رادیه  شرکت

 ISO 14001 اجرا شده 
  و  یپزشک  زاتیتجه  توزیع کننده  

 ی شگاهیآزما
 3275 راز یش  طب  رادیه  شرکت

 ISO 45001 اجرا شده 
  و  یپزشک  زاتیتجه   کننده  عیتوز

 ی شگاهیآزما
 3276 راز یش  طب  رادیه  شرکت

 ISO 10004 اجرا شده 
  و  یپزشک  زاتیتجه   کننده  عیتوز

 ی شگاهیآزما
 3277 راز یش  طب  رادیه  شرکت
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الکترونیک از سازمان 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 ISO 13485 اجرا شده 
  و  یپزشک  زاتیتجه  توزیع کننده  

 ی شگاهیآزما
 3278 راز یش  طب  رادیه  شرکت

 حمل و نقل بین المللی ISO 9001 اجرا شده 
  یالملل  نیب  نقل  و  حمل  شرکت

 شم یابر  جاده
3279 

 حمل و نقل بین المللی ISO 14001 اجرا شده 
  یالملل  نیب  نقل  و  حمل  شرکت

 شم یابر  جاده
3280 

 حمل و نقل بین المللی ISO 45001 اجرا شده 
  یالملل  نیب  نقل  و  حمل  شرکت

 شم یابر  جاده
3281 

 حمل و نقل بین المللی HSE-MS اجرا شده 
  یالملل  نیب  نقل  و  حمل  شرکت

 شم یابر  جاده
3282 

 3283 ایلیا  دژ  خشت  شرکت عمرانی ISO 9001 اجرا شده 

 3284 ایلیا  دژ  خشت  شرکت یعمران ISO 14001 اجرا شده 

 3285 ایلیا  دژ  خشت  شرکت یعمران ISO 45001 اجرا شده 

 3286 ایلیا  دژ  خشت  شرکت یعمران HSE-MS اجرا شده 

 3287 شرکت امید جم  خدمات عمومی و حمل و نقل  ISO 14001 اجرا شده 

 3288 شرکت امید جم  خدمات عمومی و حمل و نقل  ISO 45001 اجرا شده 

 3289 شرکت امید جم  خدمات عمومی و حمل و نقل  HSE اجرا شده 

 3290 جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهای پلیمری  ISO 9001 اجرا شده 

 3291 جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهای پلیمری  ISO 14001 اجرا شده 

 3292 جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهای پلیمری  ISO 45001 اجرا شده 

 3293 تجارت سپهر جهان   تولید گرانول و کامپاندهای پلیمری  CE اجرا شده 

 HSE-MS اجرا شده 
طراحی و ساخت نرم افزار و سخت  

 افزارهای الکترونیک 
 3294 شرکت توسعه ارتباطات مبتکر 

 3295 آویسا پالست سبز یکتا  تولید ظروف یکبار مصرف  ISO9001 اجرا شده 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3296 آویسا پالست سبز یکتا  تولید ظروف یکبار مصرف  ISO 14001 اجرا شده 

 3297 آویسا پالست سبز یکتا  تولید ظروف یکبار مصرف  ISO 45001 شده اجرا  

 3298 شرکت ایران رامپ  پیمانکار ساختمانی  ISO 9001 اجرا شده 

 3299 ایران رامپ   شرکت پیمانکار ساختمانی  ISO 14001 اجرا شده 

 3300 ایران رامپ   شرکت پیمانکار ساختمانی  ISO 45001 اجرا شده 

 3301 ایران رامپ   شرکت پیمانکار ساختمانی  HSE-MS اجرا شده 

 3302 شرکت زعفران تک چین  تولید زعفران  ISO 9001 اجرا شده 

 3303 شرکت زعفران تک چین  تولید زعفران  ISO 22000 اجرا شده 

 3304 شرکت زعفران تک چین  تولید زعفران  HACCP اجرا شده 

 3305 زعفران تک چین شرکت   تولید زعفران  FSSC 22000 اجرا شده 

 3306 شرکت سردینه سازان توس  سیستم های سرمایشی  ISO9001 اجرا شده 

 3307 شرکت سردینه سازان توس  سیستم های سرمایشی  ISO 14001 اجرا شده 

 3308 شرکت سردینه سازان توس  سیستم های سرمایشی  ISO 45001 اجرا شده 

 ISO 9001 اجرا شده 
فرآورده های  بسته بندی و صادرات  

 گوشتی
 3309 شرکت آذر گوشت لذیذ 

 ISO 22000 اجرا شده 
بسته بندی و صادرات فرآورده های  

 گوشتی
 3310 شرکت آذر گوشت لذیذ 

 HACCP اجرا شده 
بسته بندی و صادرات فرآورده های  

 گوشتی
 3311 شرکت آذر گوشت لذیذ 

 3312 شیرینی پوریا  قنادی  ISO 9001 اجرا شده 

 3313 شیرینی پوریا  قنادی  ISO 22000 اجرا شده 
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الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3314 شیرینی پوریا  قنادی  HACCP اجرا شده 

 3315 شرکت ترز شعله سبز نگین  تاسیسات و تجهیزات  ISO9001 اجرا شده 

 3316 شرکت ترز شعله سبز نگین  تاسیسات و تجهیزات  ISO14001 اجرا شده 

 3317 شعله سبز نگین شرکت ترز   تاسیسات و تجهیزات  OHSAS18001 اجرا شده 

 3318 شرکت ترز شعله سبز نگین  تاسیسات و تجهیزات  HSE اجرا شده 

 3319 سازه های فلزی یاسان  سازه های فلزی  ISO9001 اجرا شده 

 3320 سازه های فلزی یاسان  سازه های فلزی  ISO14001 اجرا شده 

 3321 سازه های فلزی یاسان  سازه های فلزی  OHSAS18001 اجرا شده 

 3322 شرکت پارس کشش دقیق  سایزینگ میلگرد  ISO9001 اجرا شده 

 3323 شرکت پارس کشش دقیق  سایزینگ میلگرد  IATF اجرا شده 

 تولید کاغذ دیواری  CE اجرا شده 
صنعتی کاغذ  -شرکت تولیدی

 دیواری پالسکا یزد
3324 

 مشاور  ISO9001 اجرا شده 
شرکت مهندسان مشاور مهراز  

 بوم 
3325 

 ISO9001 اجرا شده 
محصوالت الکترونیک  تامین خدمات  

 کمک ناوبری دریایی و رادیویی
 3326 جرون   منیا  سکان  شرکت

 3327 شرکت ریل گستر خلیج فارس راه و ترابری  ISO9001 اجرا شده 

 3328 شرکت ریل گستر خلیج فارس راه و ترابری  ISO14001 اجرا شده 

 3329 شرکت ریل گستر خلیج فارس ترابری راه و   OHSAS18001 اجرا شده 

 3330 اراک   خدمات  ایپو  شرکت حمل و نقل و پروژه های برق  ISO9001 اجرا شده 

 3331 اراک   خدمات  ایپو  شرکت حمل و نقل و پروژه های برق  ISO14001 اجرا شده 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3332 اراک   خدمات  ایپو  شرکت حمل و نقل و پروژه های برق  OHSAS18001 اجرا شده 

 3333 قنادی خوشه  قنادی  ISO 9001 اجرا شده 

 3334 قنادی خوشه  قنادی  ISO 22000 اجرا شده 

 3335 قنادی خوشه  قنادی  HACCP اجرا شده 

 3336 قنادی خوشه  قنادی  GMP اجرا شده 

 3337 قنادی خوشه  قنادی  ISO 10004 اجرا شده 

 3338 هیابن  ریهژ بتن HSE-MS اجرا شده 

 3339 ادویه گلی تولید ادویه HACCP اجرا شده 

 3340 ادویه گلی تولید ادویه ISO 22000 اجرا شده 

 3341 سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب  ISO9001 اجرا شده 

 3342 سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب  ISO14001 اجرا شده 

 3343 سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب  OHSAS18001 اجرا شده 

 تشخیص طبی  ISO9001 اجرا شده 
آزمایشگاه تشخیص طبی 

 ماهان 
3344 

 3345 شرکت آذر رخشش تبریز  خدمات پشتیبانی  ISO9001 اجرا شده 

 3346 شرکت آذر رخشش تبریز  خدمات پشتیبانی  ISO14001 اجرا شده 

 3347 شرکت آذر رخشش تبریز  خدمات پشتیبانی  OHSAS18001 اجرا شده 

 3348 شرکت آذر رخشش تبریز  پشتیبانی خدمات   HSE-MS اجرا شده 

 3349 شرکت صادق کاوان فارس  مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  ISO9001 اجرا شده 
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 3350 شرکت صادق کاوان فارس  مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  ISO 10006 اجرا شده 

 3351 فارس شرکت صادق کاوان   مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح  HSE-MS اجرا شده 

 3352 شرکت رز خواب  کاالی خواب  ISO9001 اجرا شده 

 3353 شرکت درفک منجیل سیم و کابل ISO9001 اجرا شده 

 3354 شرکت درفک منجیل سیم و کابل ISO14001 اجرا شده 

 3355 شرکت درفک منجیل سیم و کابل OHSAS18001 اجرا شده 

 3356 شرکت درفک منجیل سیم و کابل CE اجرا شده 

 3357 الکترو گنبد رضا  کابین های برودتی تولید   ISO9001 اجرا شده 

 3358 الکترو گنبد رضا  کابین های برودتی تولید   ISO10004 اجرا شده 

 3359 الکترو گنبد رضا  کابین های برودتی تولید   ISO10002 اجرا شده 

 3360 رضا   گنبد  الکترو ی برودت  یها   نیکاب  دیتول CE اجرا شده 

 3361 شرکت ابرسازه آریانا  محصوالت کامپوزیتی ISO9001 اجرا شده 

 3362 شرکت ابرسازه آریانا  محصوالت کامپوزیتی ISO14001 اجرا شده 

 3363 شرکت ابرسازه آریانا  محصوالت کامپوزیتی OHSAS18001 اجرا شده 

 3364 شرکت ابرسازه آریانا  محصوالت کامپوزیتی CE اجرا شده 

 3365 برج بتن آران و بیدگل تولید بتن آماده  ISO9001 اجرا شده 

 3366 شرکت خوراک گستران دام  تولید خوراک دام و طیور  ISO9001 اجرا شده 

 3367 شرکت خوراک گستران دام  تولید خوراک دام و طیور  GMP اجرا شده 
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دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3368 پارس امین بهنود  تامین تجهیزات صنعتی ISO9001 اجرا شده 

 3369 پارس امین بهنود  تامین تجهیزات صنعتی ISO10004 اجرا شده 

 3370 شرکت پارس تامین پرشین  تامین تجهیزات صنعتی ISO10004 اجرا شده 

 3371 نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل  ISO9001 اجرا شده 

 3372 نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل  ISO14001 اجرا شده 

 3373 نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل  OHSAS18001 اجرا شده 

 3374 شرکت کاشی مرجان اصفهان  تولید کاشی  CE اجرا شده 

 پیمانکار  ISO9001 اجرا شده 
  آزاد  منطقه  آرش  سازان  انبوه

 ی انزل
3375 

 پیمانکار  ISO14001 اجرا شده 
  آزاد  منطقه  آرش  سازان  انبوه

 ی انزل
3376 

 پیمانکار  OHSAS18001 اجرا شده 
  آزاد  منطقه  آرش  سازان  انبوه

 ی انزل
3377 

 پیمانکار  ISO10002 اجرا شده 
  آزاد  منطقه  آرش  سازان  انبوه

 ی انزل
3378 

 پیمانکار  ISO10004 اجرا شده 
  آزاد  منطقه  آرش  سازان  انبوه

 ی انزل
3379 

 پیمانکار  ISO10006 اجرا شده 
  آزاد  منطقه  آرش  سازان  انبوه

 ی انزل
3380 

 3381 شرکت نیروسامان خاور  تابلو برق  HSE-MS اجرا شده 

 3382 شرکت پارس تامین پرشین  تامین تجهیزات صنعتی ISO 9001 اجرا شده 

 3383 تیوآب تولید دستگاه تصفیه آب ISO9001 اجرا شده 

 صنایع سپهر ایلیا  تولید فیلترهای صنعتی ISO9001 اجرا شده 
3384 
 

 3385 هپاسکو  تجهیزات پزشکی  CE اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3386 شیرآالت صنعتی شیرود تولید شیرآالت صنعتی  ISO 9001 اجرا شده 

 3387 رودیش  یصنعت  رآالتیش تولید شیرآالت صنعتی  CE اجرا شده 

 3388 شرکت برگ سبز چای  پیمانکار  ISO9001 اجرا شده 

 3389 شرکت برگ سبز چای  پیمانکار  ISO14001 اجرا شده 

 3390 شرکت برگ سبز چای  پیمانکار  OHSAS18001 شده اجرا  

 3391 شرکت برگ سبز چای  پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 3392 شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار  ISO9001 اجرا شده 

 3393 شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار  ISO14001 اجرا شده 

 3394 شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار  OHSAS18001 اجرا شده 

 3395 شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار  HSE-MS اجرا شده 

 3396 شرکت نانو پایه رویان مهر  نانو مستربچ  ISO9001 اجراشده 

 3397 شرکت نانو پایه رویان مهر  نانو مستربچ  ISO14001 اجراشده 

 3398 شرکت نانو پایه رویان مهر  نانو مستربچ  OHSAS18001 اجراشده 

 3399 شرکت نانو پایه رویان مهر  نانو مستربچ  CE اجراشده 

 ISO 17025 اجرا شده 

 

 3400 شرکت زاگرس پلیکای همدان  تولید لوله های پلی اتیلن 

 شیرآالت صنعتی  ISO 9001 اجرا شده 
شرکت تولیدی صنعتی خوشه  

 زن
3401 

 لوله پی وی سی و پلی اتیلن ISO9001 اجرا شده 
شرکت لوله سازان ستاره  

 سمنان 
3402 

 لوله پی وی سی و پلی اتیلن ISO14001 اجرا شده 
شرکت لوله سازان ستاره  

 سمنان 
3403 



 

 

 دفتر مرکزی : 

میدان مطهری -سمنان

 7واحد -افقمجتمع خدماتی 

 تلفن : 

33444814 (023 ) 
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 :فکس 
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 خدمات مشاوره مدیریت
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مرکز مشاورمدیریت  
 خانه مدیران

 

 

 

 

 

 

نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 لوله پی وی سی و پلی اتیلن OHSAS18001 اجرا شده 
شرکت لوله سازان ستاره  

 سمنان 
3404 

 تولیدی،صنعتی،بازرگانی  ISO 9001 اجرا شده 
  اقتصاد  یصنعت  یدی تول  شرکت

 تالش   صرفه،  و
3405 

 3406 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی ISO9001 اجرا شده 

 3407 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی ISO14001 اجرا شده 

 3408 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی OHSAS18001 اجرا شده 

 3409 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی ISO22000 اجرا شده 

 3410 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی نشان حالل اجرا شده 

 3411 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی GMP اجرا شده 

 3412 دامغان   یرض  ییغذا  عیصنا مواد غذایی HACCP اجرا شده 

 3413 شرکت ابزاردرمان  تجهیزات پزشکی  ISO 13485 اجرا شده 

 3414 تالر پایه مازند شرکت   تولید انواع پایه های بتنی ISO 9001 اجرا شده 

 ISO 9001 اجرا شده 
انواع و    تولید کامپاند و گرانول پلیمری

 مستر بچ های پلیمری 
 3415 مدیران پلیمر 

 3416 شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل CE اجرا شده 

 ISO 9001 اجرا شده 
تولید تخصصی آسانسور و قطعات  

 آسانسور 
 3417 صنایع ذوب قارتال 

 CE اجرا شده 
تولید تخصصی آسانسور و قطعات  

 آسانسور 
 3418 صنایع ذوب قارتال 

 3419 شرکت صنایع سرخ انام  تولید قطعات خودرو  ISO 9001 اجرا شده 

 3420 شرکت تیوآب  تولید دستگاه تصفیه آب ISO 13485 اجرا شده 

 3421 شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب های فلزی  ISO9001 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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 7واحد -افقمجتمع خدماتی 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3422 شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب های فلزی  ISO14001 اجرا شده 

 3423 شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب های فلزی  OHSAS18001 اجرا شده 

 3424 شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب های فلزی  CE اجرا شده 

 3425 پاسارگاد حامی نیکان   حقوقی و گردشگری  ISO 9001 اجرا شده 

 ISO9001 اجرا شده 
تولید سازه های فلزی برق،مخابرات و  

 نفت
 3426 تجهیزات و سازه های انتقال 

 ISO14001 اجرا شده 
تولید سازه های فلزی برق،مخابرات و  

 نفت
 3427 تجهیزات و سازه های انتقال 

 OHSAS18001 اجرا شده 
تولید سازه های فلزی برق،مخابرات و  

 نفت
 3428 تجهیزات و سازه های انتقال 

 ISO 9001 اجرا شده 
امور مرتبط با سیستم های انتقال و  

 فوق توزیع 

شرکت تعمیرات انتقال نیروی  

 شمال)تانش( 
3429 

 3430 شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز ISO9001 اجرا شده 

 3431 ماهرامین سمنان شرکت   تولید مخازن نفت و گاز ISO14001 اجرا شده 

 3432 شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز OHSAS18001 اجرا شده 

 3433 شرکت آب و عرش  عمرانی ISO9001 اجرا شده 

 3434 شرکت آب و عرش  عمرانی ISO14001 اجرا شده 

 3435 شرکت آب و عرش  عمرانی OHSAS18001 اجرا شده 

 دیواری تولید کاغذ   ISO9001 اجرا شده 
صنعتی کاغذ  -شرکت تولیدی

 دیواری پالسکا یزد
3436 

 تولید کاغذ دیواری  ISO14001 اجرا شده 
صنعتی کاغذ  -شرکت تولیدی

 دیواری پالسکا یزد
3437 

 تولید کاغذ دیواری  OHSAS18001 اجرا شده 
صنعتی کاغذ  -شرکت تولیدی

 دیواری پالسکا یزد
3438 

 دیواری تولید کاغذ   ISO10004 اجرا شده 
صنعتی کاغذ  -شرکت تولیدی

 دیواری پالسکا یزد
3439 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 تولید ظروف آشپزخانه نسوز  ISO9001 اجرا شده 
شرکت ظروف آتوسای کویر  

 مهر ایساتیس یزد 
3440 

 تولید ظروف آشپزخانه نسوز  ISO14001 اجرا شده 
شرکت ظروف آتوسای کویر  

 مهر ایساتیس یزد 
3441 

 تولید ظروف آشپزخانه نسوز  OHSAS18001 اجرا شده 
شرکت ظروف آتوسای کویر  

 مهر ایساتیس یزد 
3442 

 تولید ظروف آشپزخانه نسوز  CE اجرا شده 
شرکت ظروف آتوسای کویر  

 مهر ایساتیس یزد 
3443 

 مدیریت پروژه  ISO 10006 اجرا شده 
شرکت بین المللی مهندسی و  

 ساخت برسا صنعت یزد
3444 

 3445 شرکت مهاب کویر کومش  تاسیسات آب و فاضالب  ISO9001 اجرا شده 

 3446 شرکت مهاب کویر کومش  تاسیسات آب و فاضالب  ISO14001 اجرا شده 

 3447 شرکت مهاب کویر کومش  تاسیسات آب و فاضالب  OHSAS18001 اجرا شده 

 3448 شرکت بتن دامغان  یعمران ISO9001 اجرا شده 

 3449 بتن دامغان شرکت   یعمران ISO14001 اجرا شده 

 3450 شرکت بتن دامغان  یعمران OHSAS18001 اجرا شده 

 3451 شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل ISO9001 اجرا شده 

 3452 شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل ISO14001 اجرا شده 

 3453 شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل OHSAS18001 اجرا شده 

 3454 شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی ISO9001 اجرا شده 

 3455 شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی ISO14001 اجرا شده 

 3456 شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی OHSAS18001 اجرا شده 

 3457 شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی ISO9001 اجرا شده 



 

 

 دفتر مرکزی : 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3458 ابنیه گستر شمالشرق شرکت   عمرانی ISO14001 اجرا شده 

 3459 شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی OHSAS18001 اجرا شده 

 شرکت عمرانی  ISO9001 اجرا شده 
شرکت عمران گستر جهاد نصر  

 سمنان 
3460 

 شرکت عمرانی  ISO14001 اجرا شده 
شرکت عمران گستر جهاد نصر  

 سمنان 
3461 

 شرکت عمرانی  OHSAS18001 اجرا شده 
عمران گستر جهاد نصر  شرکت  

 سمنان 
3462 

 3463 شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر  ISO9001 اجرا شده 

 3464 شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر  ISO14001 اجرا شده 

 3465 شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر  OHSAS18001 اجرا شده 

 3466 شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر  ISO10004 اجرا شده 

 3467 شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاری  ISO9001 اجرا شده 

 3468 شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاری  ISO14001 اجرا شده 

 3469 شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاری  OHSAS18001 اجرا شده 

 پیمانکاری  ISO9001 اجرا شده 
شرکت ساختمانی آبراهان  

 سیمره گیالن 
3470 

 پیمانکاری  ISO14001 اجرا شده 
شرکت ساختمانی آبراهان  

 سیمره گیالن 
3471 

 پیمانکاری  OHSAS18001 اجرا شده 
شرکت ساختمانی آبراهان  

 سیمره گیالن 
3472 

 3473 شرکت پارس انرژی شاهوار  خدمات پیمانکاری  HSE-MS اجرا شده 

 3474 شرکت سیم و کابل رسانا برق  سیم و کابل ISO 9001 اجرا شده 

 3475 شرکت آریا بنای کومش  عمرانی ISO 9001 اجرا شده 
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نماد اعتماد  دارای  

الکترونیک از سازمان 

 توسعه تجارت ایران 

دارای نشان ملی  

 ساماندهی)ثبت ملی(

 3476 شرکت توسعه اعیان گستر  عمرانی ISO 9001 اجرا شده 

 3477 شرکت توسعه اعیان گستر  عمرانی HSE-MS اجرا شده 

 3478 رهپویان توسعه پارس شرکت   عمرانی HSE-MS اجرا شده 

 3479 شرکت عقیق سازه گستر  عمرانی HSE اجرا شده 

 خدمات پیمانکاری و عمرانی  OHSAS 18001 اجرا شده 
شرکت مهندسین مشاور  

 روشنگران جوان البرز 
3480 

 3481 شرکت سی تک پارسیان  MDFتولید   ISO9001 اجرا شده 

 3482 پارسیان شرکت سی تک   MDFتولید   ISO14001 اجرا شده 

 3483 شرکت سی تک پارسیان  MDFتولید   OHSAS18001 اجرا شده 

 روغن موتور  ISO 9001 اجرا شده 
شرکت تولید روغن موتور  

 محمدی 
3484 

 توزیع برق  BPRپروژه  اجرا شده 
  برق  یروین  عیتوز  شرکت

 سمنان 
3485 

 


