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  ردیف  نام شرکت / سازمان  زمینه فعالیت  استاندارد / مشاوره  وضعیت

 ISO 9001:2015  در حال اجرا
 ریغ يها شیآزما و یفن یبازرس

  1  ریتدب قیدق ناظران شرکت  مخرب

 ISO 14001:2015  در حال اجرا
 ریغ يها شیآزما و یفن یبازرس

  2  ریتدب قیدق ناظران شرکت  مخرب

 ISO 45001:2018  در حال اجرا
 ریغ يها شیآزما و یفن یبازرس

  3  ریتدب قیدق ناظران شرکت  مخرب

 IMS  در حال اجرا
 ریغ يها شیآزما و یفن یبازرس

  4  ریتدب قیدق ناظران رکتش  مخرب

  ISO TS/29001:2010  در حال اجرا
 ریغ يها شیآزما و یفن یبازرس

  5  ریتدب قیدق ناظران شرکت  مخرب

 ISO 17025:2017  در حال اجرا
 ریغ يها شیآزما و یفن یبازرس

  6  ریتدب قیدق ناظران شرکت  مخرب

  7  گستر اثرت دارو شرکت  بازرگانی ISO 9001:2015  در حال اجرا

  8  گستر اثرت دارو شرکت بازرگانی ISO 14001:2015  در حال اجرا

  9  گستر اثرت دارو شرکت بازرگانی ISO 45001:2018  در حال اجرا

  10  گستر اثرت دارو شرکت بازرگانی IMS  در حال اجرا

  11  شیک آل دهیا رسازهیهژ شرکت  تولید قطعات مکانیکی ISO 9001:2015  در حال اجرا

  12  شیک آل دهیا رسازهیهژ شرکت  تولید قطعات مکانیکی ISO 14001:2015  در حال اجرا

 مشاوره مدیریت ایزوسیستم (خانه مدیران)رزومه مرکز تخصصی 

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

 مورد تایید سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایرانو مشاور 

  و نشان حالل CE، نشان صادراتی  ISOمشتریان مرکز در حوزه مشاوره و صدور گواهینامه هاي بین المللی 
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  13  شیک آل دهیا رسازهیهژ شرکت  تولید قطعات مکانیکی ISO 45001:2018  در حال اجرا

  14  شیک آل دهیا رسازهیهژ شرکت  تولید قطعات مکانیکی IMS  در حال اجرا

 کین سپهر روین هومان شرکت  پیمانکار ISO 9001:2015  در حال اجرا
  15  نام

 پیمانکار ISO 14001:2015  در حال اجرا
 کین سپهر روین هومان شرکت

  16  نام

 پیمانکار ISO 45001:2018  در حال اجرا
 کین سپهر روین هومان شرکت

  17  نام

 پیمانکار IMS  در حال اجرا
 کین سپهر روین هومان شرکت

  18  نام

 پیمانکار HSE-MS  در حال اجرا
 کین سپهر روین هومان شرکت

  19  نام

  20  جنوب سامان نابیم شرکت  صنعتی ISO 9001:2015  در حال اجرا

  21  جنوب سامان نابیم شرکت  صنعتی ISO 14001:2015  در حال اجرا

  22  جنوب سامان نابیم شرکت  صنعتی ISO 45001:2018  در حال اجرا

  23  جنوب سامان نابیم شرکت  صنعتی IMS  در حال اجرا

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده
  24  یامیم

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده
  25  یامیم

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده
  26  یامیم

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول IMS  اجرا شده
  27  یامیم

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول ISO 10004:2018  اجرا شده
  28  یامیم

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول  ISO 22241-2:2019  اجرا شده
  29  یامیم

 ندیفرآ سوخت نینو شرکت    اگزوز يگازها مبدل عیما دیتول ISO 22241-3:2017  اجرا شده
  30  یامیم
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  31  بهداشت دهیپد سانیآ شرکت  یبهداشت و یشیآرا لوازم دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

  32  بهداشت دهیپد سانیآ شرکت  یبهداشت و یشیآرا لوازم دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

  33  بهداشت دهیپد سانیآ شرکت  یبهداشت و یشیآرا لوازم دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

  34  بهداشت دهیپد سانیآ شرکت  یبهداشت و یشیآرا لوازم دیتول IMS  اجرا شده

  35  بهداشت دهیپد سانیآ شرکت  یبهداشت و یشیآرا لوازم دیتول ISO 10004:2018  اجرا شده

  36  بهداشت دهیپد سانیآ شرکت  یبهداشت و یشیآرا لوازم دیتول GMP  اجرا شده

  37  آذرپرند وریط یصنعت کشتارگاه  کشتارگاه GMP  اجرا شده

 ولکان یالملل نیب شرکت  تولید سلول باتري ISO 9001:2015  اجرا شده
  38    ایآس صنعت

  39  ریکو منظر گستر سازه شرکت  سبز يفضا و یعموم ،یصنعت خدمات ISO 9001:2015  اجرا شده

  40  ریکو منظر گستر سازه شرکت  سبز يفضا و یعموم ،یصنعت خدمات ISO 14001:2015  اجرا شده

  41  ریکو منظر گستر سازه شرکت  سبز يفضا و یعموم ،یصنعت خدمات ISO 45001:2018  اجرا شده

  42  ریکو منظر گستر سازه شرکت  سبز يفضا و یعموم ،یصنعت خدمات IMS  اجرا شده

  43  ریکو منظر گستر سازه شرکت  سبز يفضا و یعموم ،یصنعت خدمات  HSE-MS  اجرا شده

  44  شرکت پایون هور  آتش برابر در مقاوم محصوالت دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

  45  شرکت پایون هور  آتش برابر در مقاوم محصوالت دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

  46  شرکت پایون هور  آتش برابر در مقاوم محصوالت دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

  47  شرکت پایون هور  آتش برابر در مقاوم محصوالت دیتول IMS  اجرا شده

  48  امالك لیدوما  مشاور امالك ISO 14001:2015  در حال اجرا
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  49  امالك لیدوما  مشاور امالك ISO 45001:2018  در حال اجرا

  50  امالك لیدوما  مشاور امالك IMS  در حال اجرا

  51  امالك لیدوما  مشاور امالك ISO 10002:2018  در حال اجرا

  52  امالك لیدوما  مشاور امالك  HSE-MS  در حال اجرا

  53  رودوشرکت رضوان د  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابري ISO 9001:2015  اجرا شده

  54  رودوشرکت رضوان د  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابري ISO 14001:2015  اجرا شده

  55  رودوشرکت رضوان د  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابري ISO 45001:2018  اجرا شده

  56  رودوشرکت رضوان د  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابري IMS  اجرا شده

  57  رودوشرکت رضوان د  خدمات فنی مهندسی ریلی و ترابري  HSE-MS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 مصرف کباری ظروف و گرانول دیتول

  58  نینو دهیپد مهسا ییغذا عیصنا  یاهیگ

 ISO 14001:2015  اجرا شده
 مصرف کباری ظروف و گرانول دیتول

  59  نینو دهیپد مهسا ییغذا عیصنا  یاهیگ

 ISO 45001:2018  اجرا شده
 مصرف کباری ظروف و گرانول دیتول

  60  نینو دهیپد مهسا ییغذا عیصنا  یاهیگ

 IMS  اجرا شده
 مصرف کباری ظروف و گرانول دیتول

  61  نینو دهیپد مهسا ییغذا عیصنا  یاهیگ

 CE  اجرا شده
 مصرف کباری ظروف و گرانول دیتول

  62  نینو دهیپد مهسا ییغذا عیصنا  یاهیگ

  64  مجموعه ایلکا صنعت  تولید جرثقیل سقفی ISO 9001:2015  در حال اجرا

  65  مجموعه ایلکا صنعت  تولید جرثقیل سقفی ISO 14001:2015  در حال اجرا

  66  مجموعه ایلکا صنعت  تولید جرثقیل سقفی ISO 45001:2018  در حال اجرا

  67  مجموعه ایلکا صنعت  تولید جرثقیل سقفی IMS  در حال اجرا



 

  

  دفتر مرکزي :

میدان مطهري -سمنان
  7احدو-مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  :فکس 

33444884 )023(  

 خدمات مشاوره مدیریت
 34037/123پروانه به 

ورمدیریت مرکز مشا
  خانه مدیران

داراي نماد اعتماد 
الکترونیک از سازمان 
 توسعه تجارت ایران

داراي نشان ملی 
 ساماندهی(ثبت ملی)

  68  مجموعه ایلکا صنعت  تولید جرثقیل سقفی  HSE-MS  در حال اجرا

  69  مجموعه ایلکا صنعت  تولید جرثقیل سقفی ISO 10004:2018  در حال اجرا

  70  غرب مانیپ شرکت  پیمانکار ISO 9001:2015  اجرا شده

  71  غرب مانیپ شرکت  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده

  72  غرب مانیپ شرکت  پیمانکار ISO 45001:2018  اجرا شده

  73  غرب مانیپ شرکت  پیمانکار IMS  اجرا شده

  74  آسمان فوالد سیآرس شرکت  فوالد و آهن ISO 9001:2015  اجرا شده

  75  نادر گستران طرحشرکت   یعمران مشاوره خدمات ISO 9001:2015  اجرا شده

  76  نادر گستران طرحشرکت   یعمران مشاوره خدمات ISO 14001:2015  اجرا شده

  77  نادر گستران طرحشرکت   یعمران مشاوره خدمات ISO 45001:2018  اجرا شده

  78  نادر گستران طرحشرکت   یعمران مشاوره خدمات IMS  اجرا شده

  79  انیرانیا نیشرو کاراتک شرکت  تولید لوازم پالستیکی ISO 9001:2015  اجرا شده

  80  انیرانیا نیشرو کاراتک شرکت  تولید لوازم پالستیکی ISO 14001:2015  اجرا شده

  81  انیرانیا نیشرو کاراتک شرکت  تولید لوازم پالستیکی ISO 45001:2018  اجرا شده

  82  انیرانیا نیشرو کاراتک شرکت  تولید لوازم پالستیکی IMS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی در زمینه 

  83  اروند افراز توانشرکت   نفت و گاز

 ISO 14001:2015  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی در زمینه 

  84  اروند افراز توانشرکت   نفت و گاز

 ISO 45001:2018  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی در زمینه 

  85  اروند افراز توانشرکت   نفت و گاز
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 IMS  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی در زمینه 

  86  اروند افراز توانشرکت   نفت و گاز

 HSE-MS  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی در زمینه 

  87  اروند افراز توانشرکت   نفت و گاز

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 انواع ينگهدار و فروش ساخت،

  88  تاو صنعت انجمادشرکت   سردخانه

 ISO 14001:2015  اجرا شده
 انواع ينگهدار و فروش ساخت،

  89  تاو صنعت انجمادشرکت   سردخانه

 OHSAS 18001:2007  اجرا شده
 انواع ينگهدار و فروش ساخت،

  90  تاو صنعت انجمادشرکت   سردخانه

 IMS  اجرا شده
 انواع ينگهدار و شفرو ساخت،

  91  تاو صنعت انجمادشرکت   سردخانه

  92  جنوب انیبدرراشرکت   کیانفورمات خدمات ISO 9001:2015  اجرا شده

  93  جنوب انیبدرراشرکت   کیانفورمات خدمات ISO 14001:2015  اجرا شده

  94  جنوب انیبدرراشرکت   کیانفورمات خدمات OHSAS 18001:2007  اجرا شده

  95  جنوب انیبدرراشرکت   کیانفورمات خدمات IMS  اجرا شده

  96  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 9001:2015  اجرا شده

  97  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 14001:2015  اجرا شده

  98  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 45001:2018  اجرا شده

  99  زدی يساز خیمرکت ش  انواع میخ تولید IMS  اجرا شده

  100  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید HSE-MS  اجرا شده

  101  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 10004:2018  اجرا شده

  102  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 10002:2018  اجرا شده

  103  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 10668:2010  اجرا شده
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  104  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید ISO 22301:2012  اجرا شده

  105  زدی يساز خیمشرکت   انواع میخ تولید CE  اجرا شده

  106  جهش یآموزش مجتمع  آموزشی ISO 9001:2015  اجرا شده

  107  جهش یآموزش مجتمع  آموزشی ISO 10015:1999  اجرا شده

  108  گاز رهام شرکت  ختلف گازانواع متولید  ISO 9001:2015  اجرا شده

  109  گاز رهام شرکت  انواع مختلف گازتولید  ISO 14001:2015  اجرا شده

  110  گاز رهام شرکت  انواع مختلف گازتولید  ISO 45001:2018  اجرا شده

  111  گاز رهام شرکت  انواع مختلف گازتولید  IMS  اجرا شده

  112  گاز رهام کتشر  انواع مختلف گازتولید  ISO 17025:2017  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
نگهداري و تعمیرات تاسیسات و 

  113  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

 ISO 14001:2015  اجرا شده
نگهداري و تعمیرات تاسیسات و 

  114  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

 ISO 45001:2018  اجرا شده
و تعمیرات تاسیسات و نگهداري 

  115  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

 IMS  اجرا شده
نگهداري و تعمیرات تاسیسات و 

  116  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

 HSE-MS  اجرا شده
نگهداري و تعمیرات تاسیسات و 

  117  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

 ISO/TS29001:2010  اجرا شده
نگهداري و تعمیرات تاسیسات و 

  118  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

 ISO 21500:2012  اجرا شده
نگهداري و تعمیرات تاسیسات و 

  119  ينادر صنعت درخشان شرکت  تجهیزات انبارهاي نفت

  120  یدندانپزشک مطب  مطب پزشکی ISO 9001:2015  اجرا شده

  121  یدندانپزشک مطب  مطب پزشکی ISO 10004:2018  اجرا شده
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  122  ایآس سازان برجشرکت   پیمانکار ISO 9001:2015  در حال اجرا

  123  ایآس سازان برجشرکت   پیمانکار ISO 14001:2015  در حال اجرا

  124  ایآس سازان برجشرکت  پیمانکار ISO 45001:2018  در حال اجرا

  125  ایآس سازان برجشرکت  پیمانکار IMS  در حال اجرا

  126  خاص يبانو پوشاك فروشگاه  فروشگاه ISO 9001:2015  اجرا شده

  127  خاص يبانو پوشاك فروشگاه  فروشگاه ISO 10004:2018  اجرا شده

  128  خاص يبانو پوشاك فروشگاه  فروشگاه ISO 10002:2018  اجرا شده

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیستا دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده
  129  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده
  130  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده
  131  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول IMS  اجرا شده
  132  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول HSE-MS  اجرا شده
  133  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول ISO 10004:2018  اجرا شده
  134  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول ISO 10002:2018  اجرا شده
  135  رایو

 کاراخالق نیمهندس شرکت  و نما برق ساتیتاس دیتول  ISO 10668:2010  اجرا شده
  136  رایو

 ISO 9001:2015  اجرا شده
طراحی و تولید سیستم هاي کنترل 

  137  شرق فراز آسانبرشرکت   حرکت

 ISO 14001:2015  اجرا شده
طراحی و تولید سیستم هاي کنترل 

  138  شرق فراز آسانبرشرکت   حرکت

 OHSAS 18001:2007  اجرا شده
طراحی و تولید سیستم هاي کنترل 

  139  شرق فراز آسانبرشرکت   حرکت
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 IMS  اجرا شده
طراحی و تولید سیستم هاي کنترل 

  140  شرق فراز آسانبرشرکت   حرکت

 HSE-MS  اجرا شده
طراحی و تولید سیستم هاي کنترل 

  141  شرق فراز آسانبرشرکت   حرکت

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 9001:2015  اجرا شده
 142  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 14001:2015  اجرا شده
 143  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 45001:2018  اجرا شده
 144  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ IMS  اجرا شده
 145  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ HSE-MS  اجرا شده
 146  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 10004:2018  اجرا شده
 147  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 10002:2018  اجرا شده
 148  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 10668:2010  اجرا شده
 149  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ ISO 22301:2012  اجرا شده
 150  زدی چیپ

 ایپور یصنعت يدیتولشرکت   تولید انواع پیچ CE  اجرا شده
 151  زدی چیپ

 152  گنو برق سازه نیبه شرکت  یبتن طعاتق دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 153  گنو برق سازه نیبه شرکت  یبتن قطعات دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

 154  گنو برق سازه نیبه شرکت  یبتن قطعات دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

 155  گنو برق سازه نیبه شرکت  یبتن قطعات دیتول IMS  اجرا شده

 156  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات ISO 9001:2015  در حال اجرا

 157  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات ISO 14001:2015  در حال اجرا
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 158  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات ISO 45001:2018  در حال اجرا

 159  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات IMS  در حال اجرا

 160  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات  ISO 10006:2017  در حال اجرا

 161  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات ISO 21500:2012  در حال اجرا

 162  نینو کاوش هانیکشرکت   روین و مخابرات ،ارتباطات ISO 10004:2018  در حال اجرا

 163  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید  ISO 9001:2015  اجرا شده

 164  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید  ISO 14001:2015  اجرا شده

 165  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید  ISO 45001:2018  اجرا شده

 166  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید  IMS  اجرا شده

 167  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید  ISO 27001:2013  اجرا شده

 168  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید   ISO 10004:2018  اجرا شده

 169  شرکت الله کامپیوتر  انواع کارت هوشمندتولید   ISO 10002:2018  اجرا شده

 170  شرکت الله کامپیوتر  رت هوشمندانواع کاتولید  ISO 10668:2010  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 171  دهیپد

 ISO 14001:2015  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 172  دهیپد

 ISO 45001:2018  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 173  دهیپد

 IMS  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 174  دهیپد

 ISO 22000:2018  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   د غذاییموا
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 175  دهیپد
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 HACCP  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 176  دهیپد

 GMP  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 177  دهیپد

 ISO 10004:2018  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 178  دهیپد

  ISO 10002:2018  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 179  دهیپد

 ISO 10668:2010  اجرا شده
تولید، بسته بندي، توزیع و بازرگانی 

   مواد غذایی
 نینو نینگ ستهیشا شرکت

 180  دهیپد

 181  الماس اقتصاد و توسعه شرکت  گوشت يبند قطعه ISO 9001:2015  در حال اجرا

 182  الماس اقتصاد و توسعه شرکت  گوشت يبند قطعه ISO 14001:2015  در حال اجرا

 183  سالما اقتصاد و توسعه شرکت  گوشت يبند قطعه ISO 45001:2018  در حال اجرا

 184  الماس اقتصاد و توسعه شرکت  گوشت يبند قطعه IMS  در حال اجرا

 185  الماس اقتصاد و توسعه شرکت  گوشت يبند قطعه ISO 22000:2018  در حال اجرا

 186  الماس اقتصاد و توسعه شرکت  گوشت يبند قطعه HACCP  در حال اجرا

 187  زدیمریپل پالست شرکت  لونیناتولید انواع  ISO 9001:2015  اجرا شده

 188  زدیمریپل پالست شرکت  لونیناتولید انواع  ISO 14001:2015  اجرا شده

 189  زدیمریپل پالست شرکت  لونیناتولید انواع  ISO 45001:2018  اجرا شده

 190  زدیمریپل پالست شرکت  لونیناتولید انواع  IMS  اجرا شده

 191  ثاراهللا یدرمان مجتمع  هآزمایشگا ISO 9001:2015  اجرا شده

 192  ثاراهللا یدرمان مجتمع  آزمایشگاه ISO 15189:2012  اجرا شده

 یآموزش ، یفرهنگ موسسه  آموزشی ISO 9001:2015  اجرا شده
 193  علوم باران
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 یآموزش ، یفرهنگ موسسه  آموزشی ISO 21001:2018  اجرا شده
 194  علوم باران

 195  یمیدرافزاش شرکت  يگر ختهیر ISO 9001:2015  اجرا شده

 196  یمیدرافزاش شرکت  يگر ختهیر ISO 14001:2015  اجرا شده

 197  یمیدرافزاش شرکت  يگر ختهیر ISO 45001:2018  اجرا شده

 198  یمیدرافزاش شرکت  يگر ختهیر IMS  اجرا شده

 199  انهیخاورم نووچم شرکت  يگر ختهیر ISO 9001:2015  اجرا شده

 200  انهیخاورم نووچم شرکت  يگر ختهیر ISO 14001:2015  اجرا شده

 201  انهیخاورم نووچم شرکت  يگر ختهیر ISO 45001:2018  اجرا شده

 202  انهیخاورم نووچم شرکت  يگر ختهیر IMS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 يها هژپرو بر یطراح و نظارت

    یعمران ریغ و یعمران
پارس  مشاور نیمهندس کتشر

 203    ابیپ

 ISO 10006:2017  اجرا شده
 يها هژپرو بر یطراح و نظارت

    یعمران ریغ و یعمران
پارس  مشاور نیمهندس شرکت

 204    ابیپ

 205  انیمر آباد عمران شرکت  پیمانکار ISO 9001:2015  اجرا شده

 206  انیمر آباد عمران شرکت  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده

 207  انیمر آباد عمران شرکت  پیمانکار ISO 45001:2018  اجرا شده

 208  انیمر آباد عمران شرکت  پیمانکار IMS  اجرا شده

 209  انیمر آباد عمران شرکت  پیمانکار  HSE-MS  اجرا شده

 210  میترس باقلوا مجموعه  تولید باقلوا ISO 9001:2015  در حال اجرا

 211  میترس باقلوا مجموعه  تولید باقلوا ISO 14001:2015  ادر حال اجر
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 212  میترس باقلوا مجموعه  تولید باقلوا ISO 45001:2018  در حال اجرا

 213  میترس باقلوا مجموعه  تولید باقلوا IMS  در حال اجرا

 214  میترس باقلوا مجموعه  تولید باقلوا ISO 22000:2018  در حال اجرا

 215  میترس باقلوا مجموعه  تولید باقلوا HACCP  در حال اجرا

 ایدر شانیاند سالمت شرکت  صنایع غذایی ISO 9001:2015  در حال اجرا
 216  جنوب

 ایدر شانیاند سالمت شرکت  صنایع غذایی ISO 14001:2015  در حال اجرا
 217  جنوب

 ایدر شانیاند سالمت شرکت  صنایع غذایی ISO 45001:2018  در حال اجرا
 218  جنوب

 ایدر شانیاند سالمت شرکت  صنایع غذایی IMS  در حال اجرا
 219  جنوب

 ایدر شانیاند سالمت شرکت  صنایع غذایی ISO 22000:2018  در حال اجرا
  220  جنوب

 ایدر شانیاند سالمت شرکت  صنایع غذایی HACCP  در حال اجرا
  221  جنوب

 222  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث ISO 9001:2015  اجرا شده

 223  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث ISO 14001:2015  اجرا شده

 224  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث ISO 45001:2018  اجرا شده

 225  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث IMS  اجرا شده

 226  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث HSE-MS  اجرا شده

 227  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث ISO 10006:2017  اجرا شده

 228  هوتن سازان انبوه  یمسکون يواحدها احداث ISO 10004:2018  اجرا شده

 GEOCORE  ینفت مخازن از يبردار نمونه ISO 9001:2015  اجرا شده
ENGINEERING  229 
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 230  سازه رهاب رحط ایپو شرکت  پیمانکاري ISO 9001:2015  اجرا شده

 231  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري ISO 14001:2015  اجرا شده

 232  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري ISO 45001:2018  اجرا شده

 233  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري IMS  اجرا شده

 234  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري HSE-MS  اجرا شده

 235  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري ISO 10006:2017  شدهاجرا 

 236  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري ISO 21500:2012  اجرا شده

 237  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري  ISO 10004:2018   اجرا شده

 238  سازه رهاب طرح ایپو شرکت  پیمانکاري ISO 31000:2018  اجرا شده

 239  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 240  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

 241  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

 242  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول IMS  اجرا شده

 243  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول HSE-MS  اجرا شده

 244  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول ISO 10004:2018  اجرا شده

 245  مهر ایآر سازه ارگ شرکت  رپروفیفا دیتول ISO 10002:2018  اجرا شده

 246  رانیتسم يساز نیماش شرکت  یصنعت يها دستگاه ساخت ISO 9001:2015  در حال اجرا

 247  رانیتسم يساز نیماش شرکت  یصنعت يها دستگاه ساخت ISO 14001:2015  در حال اجرا
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 248  رانیتسم يساز نیماش شرکت  یصنعت يها دستگاه ساخت ISO 45001:2018  در حال اجرا

 249  رانیتسم يساز نیماش شرکت  یصنعت يها دستگاه ساخت IMS  در حال اجرا

 250  رانیتسم يساز نیماش شرکت  یصنعت يها دستگاه ساخت ISO 10004:2018  در حال اجرا

 251  آکام فاتح توانمندسازان شرکت  آموزشی ISO 10015  در حال اجرا

 252  آکام فاتح توانمندسازان شرکت  آموزشی ISO 21001  در حال اجرا

 253  آوین درب  تولید انواع درب ISO 9001:2015  اجرا شده

 254  آوین درب  د انواع دربتولی ISO 14001:2015  اجرا شده

 255  آوین درب  تولید انواع درب ISO 45001:2018  اجرا شده

 256  آوین درب  تولید انواع درب IMS  اجرا شده

 257  آوین درب  تولید انواع درب HSE-MS  اجرا شده

 258  آوین درب  تولید انواع درب ISO 10004:2018  اجرا شده

 259  آوین درب  اع دربتولید انو ISO 10002:2018  اجرا شده

 260  شرکت نگاه سبز نو  تبلیغاتی ISO 9001:2015  در حال اجرا

 261  شرکت نگاه سبز نو  تبلیغاتی ISO 10004:2018  در حال اجرا

 262  گل پردیس  گلفروشی ISO 9001:2015  اجرا شده

 263  گل پردیس  گلفروشی ISO 10004:2018  اجرا شده

 264  کلینیک اسکین هلپ  پوست و مو کلینیک ISO 9001:2015  اجرا شده

 265  کلینیک اسکین هلپ  کلینیک پوست و مو IWA1  اجرا شده
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 266  پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازي پارکینگ مکانیزه ISO 9001:2015  اجرا شده

 267  پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازي پارکینگ مکانیزه ISO 14001:2015  اجرا شده

 268  پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازي پارکینگ مکانیزه ISO 45001:2018  اجرا شده

 269  پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازي پارکینگ مکانیزه IMS  اجرا شده

 270  پارس دیاکو  تجهیز و راه اندازي پارکینگ مکانیزه HSE-MS  اجرا شده

 يادیص خدمات و یرانیکشت ISO 9001:2015  اجرا شده
 يادیص خدمات و یرانیکشت

 271  فارس جیخل سیدتن

 يادیص خدمات و یرانیکشت ISO 14001:2015  اجرا شده
 يادیص خدمات و یرانیکشت

 فارس جیخل سیتند
272 

 يادیص خدمات و یرانیکشت ISO 45001:2018  اجرا شده
 يادیص خدمات و یرانیکشت

 فارس جیخل سیتند
273 

 يادیص خدمات و یرانیکشت IMS  اجرا شده
 يادیص خدمات و یرانیکشت

 فارس جیخل سیتند
274 

 يادیص خدمات و یرانیکشت ISO 10004:2018  اجرا شده
 يادیص خدمات و یرانیکشت

 فارس جیخل سیتند
275 

 276  شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی ISO 9001:2015  اجرا شده

 277  شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی ISO 14001:2015  اجرا شده

 278  شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی ISO 45001:2018  اجرا شده

 279  شرکت نگین گام پارس  قیر صنعتی و عایق رطوبتی IMS  اجرا شده

 280  شرکت بتن ستوده  بتن آماده ISO 9001:2015  اجرا شده

 281  شرکت بتن ستوده  بتن آماده ISO 14001:2015  اجرا شده

 282  شرکت بتن ستوده  بتن آماده ISO 45001:2018  اجرا شده

 283  شرکت بتن ستوده  بتن آماده IMS  اجرا شده
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 284  باسازیز نوآوران شرکت  ظروف یکبار  مصرف گیاهی ISO 9001:2015  اجرا شده

 285  باسازیز نوآوران شرکت  ظروف یکبار  مصرف گیاهی ISO 14001:2015  اجرا شده

 286  باسازیز نوآوران شرکت  ف یکبار  مصرف گیاهیظرو ISO 45001:2018  اجرا شده

 287  باسازیز نوآوران شرکت  ظروف یکبار  مصرف گیاهی IMS  اجرا شده

 288  باسازیز نوآوران شرکت  ظروف یکبار  مصرف گیاهی ISO 22000:2018  اجرا شده

 289  باسازیز نوآوران شرکت  ظروف یکبار  مصرف گیاهی HACCP  اجرا شده

 290  باسازیز نوآوران شرکت  ظروف یکبار  مصرف گیاهی GMP  اجرا شده

 ITخدمات  ISO 9001:2015  اجرا شده
شرکت پدید آوران سخت افزار 

 291  خوارزمی

 ITخدمات  ISO 14001:2015  اجرا شده
شرکت پدید آوران سخت افزار 

 292  خوارزمی

 ITخدمات  ISO 45001:2018  اجرا شده
شرکت پدید آوران سخت افزار 

 293  رزمیخوا

 ITخدمات  IMS  اجرا شده
شرکت پدید آوران سخت افزار 

 294  خوارزمی

 ISO 9001:2015  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی 

 295  پایش صنعت ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 ISO 14001:2015  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی 

 296  پایش صنعت ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 ISO 45001:2018  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی 

 297  پایش صنعت ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 IMS  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی 

 298  پایش صنعت ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 ISO 21001:2018  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی 

 299  پایش صنعت ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 ISO 17025:2017  اجرا شده
خدمات فنی و مهندسی 

 300  پایش صنعت ترانسفورماتور  ترانسفورماتور

 301  مهام صنعت ویستا  پیمانکار آب و فاضالب ISO 9001:2015  اجرا شده
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 302  مهام صنعت ویستا  پیمانکار آب و فاضالب ISO 14001:2015  اجرا شده

 303  مهام صنعت ویستا  پیمانکار آب و فاضالب ISO 45001:2018  اجرا شده

 304  مهام صنعت ویستا  پیمانکار آب و فاضالب IMS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
، يساز محوطه ،یلیر خطوط اجرا

 305  ژهیآو طرح گذار لیر  يا هیابن

 ISO 14001:2015  اجرا شده
، يساز محوطه ،یلیر خطوط اجرا

 306  ژهیآو طرح گذار لیر  يا هیابن

 ISO 45001:2018  اجرا شده
، يساز محوطه ،یلیر خطوط اجرا

 307  ژهیآو طرح گذار لیر  يا هیابن

 IMS  اجرا شده
، يساز محوطه ،یلیر خطوط اجرا

 308  ژهیآو طرح گذار لیر  يا هیابن

 309  الماس طالیی فیدار    ندهیشو دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 310  دکاموند یمیش نیاکس  موتور روغن تولید ISO 9001:2015  اجرا شده

 311  دکاموند یمیش نیاکس  موتور روغن تولید ISO 14001:2015  اجرا شده

 312  دکاموند یمیش نیاکس  موتور روغن تولید ISO 45001:2018  اجرا شده

 314  دکاموند یمیش نیاکس  موتور روغن تولید IMS  اجرا شده

 315  هیجعفر ساز شن  وماسه شن دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 316  هیجعفر ساز شن  وماسه شن دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

 317  هیجعفر ساز شن  وماسه شن دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

 318  هیجعفر ساز شن  وماسه شن دیتول IMS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 از استفاده با ییغذا محصوالت
 319  زپارسیشکرر یتعاون شرکت    گندم اهکیگ

 ISO 22000:2018  اجرا شده
 از استفاده با ییغذا محصوالت
 320  زپارسیشکرر یتعاون شرکت    گندم اهکیگ
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 ISO 10004:2018  اجرا شده
 از استفاده با ییغذا محصوالت
 321  زپارسیشکرر یتعاون شرکت    گندم اهکیگ

 HACCP  اجرا شده
 از استفاده با ییغذا محصوالت
 322  زپارسیشکرر یتعاون شرکت    گندم اهکیگ

 حالل  را شدهاج
 از استفاده با ییغذا محصوالت
 323  زپارسیشکرر یتعاون شرکت    گندم اهکیگ

 324  زمان طرح ایک شرکت  يمعمار الیمتر دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 325  زمان طرح ایک شرکت  يمعمار الیمتر دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

 326  زمان طرح ایک شرکت  يمعمار الیمتر دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

 327  زمان طرح ایک شرکت  يمعمار الیمتر دیتول IMS  اجرا شده

 328  بآریا طرح بآبرز  پیمانکار آب و فاضالب ISO 9001:2015  اجرا شده

 نگارچوب نیآرش شرکت  ام دي اف  پوشش رنگی تولید ISO 9001:2015  اجرا شده
 329  زاگرس

 نگارچوب نیآرش شرکت  ام دي اف  وشش رنگیپ تولید ISO 14001:2015  اجرا شده
 330  زاگرس

 نگارچوب نیآرش شرکت  ام دي اف  پوشش رنگی تولید ISO 45001:2018  اجرا شده
 331  زاگرس

 نگارچوب نیآرش شرکت  ام دي اف  پوشش رنگی تولید IMS  اجرا شده
 332  زاگرس

 سیپرد هیهد ینساج شرکت  فرش ماشینی ISO 9001:2015  اجرا شده
 333  شانکا

 سیپرد هیهد ینساج شرکت  فرش ماشینی ISO 14001:2015  اجرا شده
 334  کاشان

 سیپرد هیهد ینساج شرکت  فرش ماشینی ISO 45001:2018  اجرا شده
 335  کاشان

 سیپرد هیهد ینساج شرکت  فرش ماشینی IMS  اجرا شده
 336  کاشان

 337  تالشرکت صنعت م  يفلز نیسنگ يها سازه ISO 9001:2015  اجرا شده

 338  شرکت صنعت متال  يفلز نیسنگ يها سازه ISO 14001:2015  اجرا شده
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 339  شرکت صنعت متال  يفلز نیسنگ يها سازه ISO 45001:2018  اجرا شده

 340  شرکت صنعت متال  يفلز نیسنگ يها سازه IMS  اجرا شده

 341  شرکت صنعت متال  يفلز نیسنگ يها سازه HSE-MS  اجرا شده

 342  شرکت صنعت متال  يفلز نیسنگ يها سازه ISO 10004:2018  اجرا شده

 343  شرکت صنعت متال  يفلز نیسنگ يها سازه ISO 10002:2018  اجرا شده

 344  شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب ISO 9001:2015  اجرا شده

 345  شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب ISO 14001:2015  اجرا شده

 346  سازآب اندیش  آب و فاضالب ISO 45001:2018  اجرا شده

 347  شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب IMS  اجرا شده

 348  شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب ISO 10006:2017  اجرا شده

 349  شرکت سازآب اندیش  آب و فاضالب ISO 21500:2012  اجرا شده

 350  افق نیلگون جنوبشرکت   تولید روغن موتور ISO 9001:2015  اجرا شده

 351  افق نیلگون جنوبشرکت   تولید روغن موتور ISO 14001:2015  اجرا شده

 352  افق نیلگون جنوبشرکت   تولید روغن موتور ISO 45001:2018  اجرا شده

 353  افق نیلگون جنوبشرکت   تولید روغن موتور IMS  اجرا شده

 354  شرکت گندم سایان سهند  آرد انواع دیتول ISO 22000:2018  اجرا شده

 355  شرکت گندم سایان سهند  آرد انواع دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 356  شرکت کارا تجارت میناب  ماشین ساخت آجر ISO 9001:2015  اجرا شده
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 357  شرکت کارا تجارت میناب  ماشین ساخت آجر ISO 14001:2015  اجرا شده

 358  نابشرکت کارا تجارت می  ماشین ساخت آجر ISO 45001:2018  اجرا شده

 359  شرکت کارا تجارت میناب  ماشین ساخت آجر IMS  اجرا شده

 360  شرکت کارا تجارت میناب  ماشین ساخت آجر CE  اجرا شده

 361  ماشین سازي برادران صادقی  ماشین سازي ISO 9001:2015  اجرا شده

 362  ماشین سازي برادران صادقی  ماشین سازي ISO 14001:2015  اجرا شده

 363  ماشین سازي برادران صادقی  ماشین سازي ISO 45001:2018  اجرا شده

 364  ماشین سازي برادران صادقی  ماشین سازي IMS  اجرا شده

 365  روان کسب و کار قومس  تولید مشتقات نفتی ISO 9001:2015  اجرا شده

 366  روان کسب و کار قومس  تولید مشتقات نفتی  HSE-MS  اجرا شده

 367  پیشرو بهین بازآفرین جنت  شمش سرب  تولید  HSE-MS  اجرا شده

 368  شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ ISO 9001:2015  اجرا شده

 369  شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ ISO 22000:2018  اجرا شده

 370  شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ  HACCP  اجرا شده

 371  شرکت مازند نگین البرز  کیترینگ حالل  اجرا شده

 372  شرکت ساحل مروارید  جدول و سنگفرش دیتول ISO 9001:2015  ر حال اجراد

 373  شرکت ساحل مروارید  جدول و سنگفرش دیتول ISO 14001:2015  در حال اجرا

 374  شرکت ساحل مروارید  جدول و سنگفرش دیتول ISO 45001:2018  در حال اجرا
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 375  واریدشرکت ساحل مر  جدول و سنگفرش دیتول IMS  در حال اجرا

 376  شرکت آریا توان کومش  پیمانکار ISO 9001:2015  اجرا شده

 377  شرکت آریا توان کومش  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده

 378  شرکت آریا توان کومش  پیمانکار ISO 45001:2018  اجرا شده

 379  شرکت آریا توان کومش  پیمانکار IMS  اجرا شده

 380  شرکت ایستا سازه کومش  مانکارپی ISO 9001:2015  اجرا شده

 381  شرکت ایستا سازه کومش  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده

 382  شرکت ایستا سازه کومش  پیمانکار ISO 45001:2018  اجرا شده

 383  شرکت ایستا سازه کومش  پیمانکار IMS  اجرا شده

 384  شرکت آیینه تهران ویژن  تبلیغات ISO 9001:2015  اجرا شده

 385  شرکت آیینه تهران ویژن  تبلیغات ISO 10004:2018  اجرا شده

 386  شرکت آیینه تهران ویژن  تبلیغات  ISO 10002:2018  اجرا شده

 387  شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  دستگاه ضدعفونی کننده دست ISO 9001:2015  اجرا شده

 388  ان ایده پاراو زاگروسشرکت کی  دستگاه ضدعفونی کننده دست ISO 14001:2015  اجرا شده

 389  شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  دستگاه ضدعفونی کننده دست ISO 45001:2018  اجرا شده

 390  شرکت کیان ایده پاراو زاگروس  دستگاه ضدعفونی کننده دست IMS  اجرا شده

 391  مشاورین امالك پارت  امالك ISO 10004:2018  اجرا شده

 392  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  سازه هاي فلزي ISO 9001:2015  اجرا شده
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 393  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  سازه هاي فلزي ISO 14001:2015  اجرا شده

 394  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  سازه هاي فلزي ISO 45001:2018  اجرا شده

 395  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  سازه هاي فلزي IMS  اجرا شده

 396  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  ه هاي فلزيساز HSE-MS  اجرا شده

 397  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  سازه هاي فلزي ISO 10006:2017  اجرا شده

 398  اراك سمن ریکب فوالد شرکت  سازه هاي فلزي ISO 29001:2010  اجرا شده

 399  روین ماه یصنعت شرکت  ژنراتور دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 400  روین ماه یصنعت شرکت  ژنراتور دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

 401  روین ماه یصنعت شرکت  ژنراتور دیتول ISO 45001:2018  اجرا شده

 402  روین ماه یصنعت شرکت  ژنراتور دیتول IMS  اجرا شده

 403  روین ماه یصنعت شرکت  ژنراتور دیتول ISO 10004:2018  اجرا شده

 404  روین ماه یصنعت شرکت  راتورژن دیتول ISO 10002:2018  اجرا شده

 405  نیقا نهراب  تولید لوله پلی اتلین ISO 9001:2015  اجرا شده

 406  نیقا نهراب  تولید لوله پلی اتلین ISO 14001:2015  اجرا شده

 407  نیقا نهراب  تولید لوله پلی اتلین ISO 45001:2018  اجرا شده

 408  نیقا نهراب  تولید لوله پلی اتلین IMS  اجرا شده

 409  نیقا نهراب  تولید لوله پلی اتلین ISO 29001:2010  اجرا شده

 410  ایک الیدان شرکت  مخابرات و فناوري اطالعات ISO 9001:2015  اجرا شده
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 411  ایک الیدان شرکت  مخابرات و فناوري اطالعات ISO 14001:2015  اجرا شده

 412  ایک الیدان شرکت  مخابرات و فناوري اطالعات ISO 45001:2018  اجرا شده

 413  ایک الیدان شرکت  مخابرات و فناوري اطالعات IMS  اجرا شده

 انهیرا رزگستر یتعاون شرکت  ITخدمات  ISO 9001:2015  اجرا شده
 414  شمال

 انهیرا رزگستر یتعاون شرکت  ITخدمات  ISO 14001:2015  اجرا شده
 415  شمال

 انهیرا رزگستر یعاونت شرکت  ITخدمات  ISO 45001:2018  اجرا شده
 416  شمال

 انهیرا رزگستر یتعاون شرکت  ITخدمات  IMS  اجرا شده
 417  شمال

 انهیرا رزگستر یتعاون شرکت  ITخدمات  HSE-MS  اجرا شده
 418  شمال

 انهیرا رزگستر یتعاون شرکت  ITخدمات  ISO 10004:2018  اجرا شده
 419  شمال

 انهیرا رزگستر یتعاون شرکت  ITخدمات  ISO 27001:2013  اجرا شده
 420  شمال

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 9001:2015  اجرا شده
 421  انیپارس

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 14001:2015  اجرا شده
 422  انیپارس

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  زن تولید قطعات ماشین چمن  ISO 45001:2018  اجرا شده
 423  انیپارس

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  IMS  اجرا شده
 424  انیپارس

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  CE  اجرا شده
 425  انیپارس

 کشاورز زاراب یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  GMP  اجرا شده
 426  انیپارس

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 10004:2018  اجرا شده
 427  انیپارس

 کشاورز ابزار یبازرگان شرکت  تولید قطعات ماشین چمن زن  ISO 10002:2018  اجرا شده
 428  انیپارس



 

  

  دفتر مرکزي :

میدان مطهري -سمنان
  7احدو-مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  :فکس 

33444884 )023(  

 خدمات مشاوره مدیریت
 34037/123پروانه به 

ورمدیریت مرکز مشا
  خانه مدیران

داراي نماد اعتماد 
الکترونیک از سازمان 
 توسعه تجارت ایران

داراي نشان ملی 
 ساماندهی(ثبت ملی)

 429  ریکو آمود جرهپن شرکت  ومینیالوم پنجره و درب ISO 9001:2015  اجرا شده

 430  ریکو آمود پنجره شرکت  ومینیالوم پنجره و درب ISO 14001:2015  اجرا شده

 431  ریکو آمود پنجره شرکت  ومینیالوم پنجره و درب ISO 45001:2018  اجرا شده

 432  ریکو آمود پنجره شرکت  ومینیالوم پنجره و درب IMS  اجرا شده

 433  بهاران گوشت مهداد شرکت  گوشت و مرغ بسته بندي ISO 9001:2015  اجرا شده

 434 بهاران گوشت مهداد شرکت  بسته بندي گوشت و مرغ ISO 14001:2015  اجرا شده

 435 بهاران گوشت مهداد شرکت  بسته بندي گوشت و مرغ ISO 45001:2018  اجرا شده

 436 بهاران گوشت مهداد شرکت  بسته بندي گوشت و مرغ IMS  اجرا شده

 437 بهاران گوشت مهداد شرکت  بسته بندي گوشت و مرغ ISO 22000:2018  اجرا شده

 438 بهاران گوشت مهداد شرکت  بسته بندي گوشت و مرغ HACCP  اجرا شده

 439  نور نهاد کانین شرکت  ازرگانیب -مهندسی  ISO 9001:2015  اجرا شده

 440  نور نهاد کانین شرکت  ازرگانیب -مهندسی  ISO 14001:2015  اجرا شده

 441  نور نهاد کانین شرکت  ازرگانیب -مهندسی  ISO 45001:2018  اجرا شده

 442  نور نهاد کانین شرکت  ازرگانیب -مهندسی  IMS  اجرا شده

 443    انیرانیا زبان آموزشگاه  آموزشگاه ISO 21001:2018  اجرا شده

 444  گلسار نگار آفاق  مصنوعات چوبی ISO 9001:2015  اجرا شده

 445  گلسار نگار آفاق  مصنوعات چوبی ISO 14001:2015  هاجرا شد

 446  گلسار نگار آفاق  مصنوعات چوبی ISO 45001:2018  اجرا شده
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 447  گلسار نگار آفاق  مصنوعات چوبی IMS  اجرا شده

 448  گلسار نگار ایآس  مصنوعات چوبی ISO 9001:2015  اجرا شده

 449  گلسار گارن ایآس  مصنوعات چوبی ISO 14001:2015  اجرا شده

 450  گلسار نگار ایآس  مصنوعات چوبی ISO 45001:2018  اجرا شده

 451  گلسار نگار ایآس  مصنوعات چوبی IMS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
صنایع نفت تولید محصوالت مرتبط با 

 452  سپاهان صنعت باران  و گاز و پتروشیمی

 ISO 14001:2015  اجرا شده
صنایع نفت تبط با تولید محصوالت مر

 453  سپاهان صنعت باران  و گاز و پتروشیمی

 ISO 45001:2018  اجرا شده
صنایع نفت تولید محصوالت مرتبط با 

 454  سپاهان صنعت باران  و گاز و پتروشیمی

 IMS  اجرا شده
صنایع نفت تولید محصوالت مرتبط با 

 455  سپاهان صنعت باران  و گاز و پتروشیمی

 HSE-MS  اجرا شده
صنایع نفت تولید محصوالت مرتبط با 

 456  سپاهان صنعت باران  و گاز و پتروشیمی

 457  نیگو سبز سپهر شرکت  خدماتی ISO 9001:2015  اجرا شده

 458  نیگو سبز سپهر شرکت  خدماتی ISO 14001:2015  اجرا شده

 459  نیگو سبز سپهر شرکت  خدماتی ISO 45001:2018  اجرا شده

 460  نیگو سبز سپهر شرکت  خدماتی IMS  اجرا شده

 461  بوتراب عترت هیریخ موسسه  خیریه ISO 9001:2015  اجرا شده

 462  کندو آذر گلشهدشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل ISO 9001:2015  اجرا شده

 463  کندو آذر گلشهدشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل ISO 14001:2015  اجرا شده

 464  کندو آذر گلشهدشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل ISO 45001:2018  اجرا شده
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 465  کندو آذر گلشهدشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل IMS  اجرا شده

 466  کندو آذر گلشهدشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل ISO 22000:2018  اجرا شده

 467  کندو آذر شهدگلشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل HACCP  اجرا شده

 468  کندو آذر گلشهدشرکت   تولید و بسته بندي مربا و عسل GMP  اجرا شده

 469  فن دمادم مجموعه  الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر ISO 9001:2015  اجرا شده

 470  فن دمادم مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر ISO 14001:2015  اجرا شده

 471  فن دمادم مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر ISO 45001:2018  اجرا شده

 472  فن دمادم مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر IMS  اجرا شده

 473  فن دمادم مجموعه الکتروموتور و فن و پمپ اب کولر CE  اجرا شده

 474  اکمی مجموعه  چراغ خودرو ISO 9001:2015  اجرا شده

 475  اکمی مجموعه  چراغ خودرو ISO 14001:2015  اجرا شده

 476  اکمی مجموعه  چراغ خودرو ISO 45001:2018  اجرا شده

 477  اکمی مجموعه  چراغ خودرو IMS  اجرا شده

 478  اکمی مجموعه  چراغ خودرو HSE-MS  اجرا شده

 479  اکمی مجموعه  چراغ خودرو ISO 10004:2018  اجرا شده

 480  یاکم مجموعه  چراغ خودرو IATF  اجرا شده

 481  کارواش شهر  خدماتی ISO 14001:2015  اجرا شده

 482  تهران نیرز رخشان  تولید رنگ و رزین ISO 9001:2015  اجرا شده
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 483  انیرانیا پخش آ پانته شرکت   واردات لوازم ارایشی وپزشکی ISO 9001:2015  اجرا شده

 484  انیرانیا پخش آ انتهپ شرکت   واردات لوازم ارایشی وپزشکی ISO 14001:2015  اجرا شده

 485  انیرانیا پخش آ پانته شرکت   واردات لوازم ارایشی وپزشکی ISO 45001:2018  اجرا شده

 486  انیرانیا پخش آ پانته شرکت   واردات لوازم ارایشی وپزشکی IMS  اجرا شده

 487  نایرانیا پخش آ پانته شرکت   واردات لوازم ارایشی وپزشکی ISO 10004:2018  اجرا شده

 489  انیرانیا پخش آ پانته شرکت   واردات لوازم ارایشی وپزشکی ISO 10002:2018  اجرا شده

 ISO 10004:2018  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

  نفت
 يها سازه و زاتیتجه شرکت

 490  سمنان انتقال

 ISO 10002:2018  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

  نفت
 يها سازه و زاتیتجه شرکت

 491 سمنان انتقال

 CE  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

  نفت
 يها سازه و زاتیتجه شرکت

 492 سمنان انتقال

 سگال مشاور نیمهندس شرکت  مشاور ISO 9001:2015  اجرا شده
 493  مانا طرح

  مشاور ISO 14001:2015  اجرا شده
 سگال مشاور نیمهندس شرکت

 494 مانا رحط

  مشاور  ISO 45001:2018  اجرا شده
 سگال مشاور نیمهندس شرکت

 495 مانا طرح

  مشاور IMS  اجرا شده
 سگال مشاور نیمهندس شرکت

 496 مانا طرح

 497  متاراه یساختمان شرکت  پیمانکار ISO 9001:2015  اجرا شده

 498  متاراه یساختمان شرکت  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده

 499  متاراه یساختمان شرکت  پیمانکار  ISO 45001:2018  جرا شدها

 500  متاراه یساختمان شرکت  پیمانکار IMS  اجرا شده

 501    ایآر بسپار ایپا  تجهیزات آب و آبیاريتولید  ISO 9001:2015  اجرا شده
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 502    ایآر بسپار ایپا  تجهیزات آب و آبیاريتولید  ISO 14001:2015  اجرا شده

 503    ایآر بسپار ایپا  تجهیزات آب و آبیاريتولید  ISO 45001:2018  شدهاجرا 

 504    ایآر بسپار ایپا  تجهیزات آب و آبیاريتولید  IMS  اجرا شده

 505    ایآر بسپار ایپا  تجهیزات آب و آبیاريتولید  ISO 21500:2012  اجرا شده

 506  گیتی فام تک نانو  پوششهاي نانوفناوري ISO 9001:2015  اجرا شده

 507  گیتی فام تک نانو  پوششهاي نانوفناوري ISO 14001:2015  اجرا شده

 508  گیتی فام تک نانو  پوششهاي نانوفناوري ISO 45001:2018  اجرا شده

 509  گیتی فام تک نانو  پوششهاي نانوفناوري IMS  اجرا شده

 510  گیتی فام تک نانو  پوششهاي نانوفناوري HSE-MS  اجرا شده

 511  گیتی فام تک نانو  پوششهاي نانوفناوري ISO 10004:2018  شده اجرا

 512    پارس صنعت نیروژ شرکت  اعالم و اطفاء حریق ISO 9001:2015  اجرا شده

 513    پارس صنعت نیروژ شرکت  اعالم و اطفاء حریق ISO 14001:2015  اجرا شده

 514    پارس صنعت نیروژ شرکت  اعالم و اطفاء حریق ISO 45001:2018  اجرا شده

 515    پارس صنعت نیروژ شرکت  اعالم و اطفاء حریق IMS  اجرا شده

 516    پارس صنعت نیروژ شرکت  اعالم و اطفاء حریق HSE-MS  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

  الکترونیکی و مکانیکی
 زیتجه آسمان شرکت

 517  انهیخاورم

 ISO 14001:2015  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

 الکترونیکی و مکانیکی
 زیتجه آسمان شرکت

 518  انهیخاورم

 ISO 45001:2018  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

 الکترونیکی و مکانیکی
 زیتجه آسمان شرکت

 519  انهیخاورم



 

  

  دفتر مرکزي :

میدان مطهري -سمنان
  7احدو-مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  :فکس 

33444884 )023(  
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 IMS  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

 الکترونیکی و مکانیکی
 زیتجه آسمان شرکت

 520  نهایخاورم

 HSE-MS  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

 الکترونیکی و مکانیکی
 زیتجه آسمان شرکت

 521  انهیخاورم

 ISO 10006:2107  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

 الکترونیکی و مکانیکی
 زیتجه آسمان شرکت

 522  انهیخاورم

 ISO 10004:2018  اجرا شده
طراحی و ساخت تجهیزات 

 انیکیالکترونیکی و مک
 زیتجه آسمان شرکت

 523  انهیخاورم

 524  رستوران چیالي  رستوران ISO 9001:2015  اجرا شده

 525  رستوران چیالي رستوران ISO 22000  اجرا شده

 526  رستوران چیالي رستوران HACCP  اجرا شده

 ییایدر سازان آرامش شرکت  خدمات دوربین مداربسته ISO 9001:2015  اجرا شده
 527  تنکابن

 ییایدر سازان آرامش شرکت  خدمات دوربین مداربسته ISO 14001:2015  اجرا شده
 528  تنکابن

 ییایدر سازان آرامش شرکت  خدمات دوربین مداربسته ISO 45001:2018  اجرا شده
 529  تنکابن

 ییایدر سازان آرامش شرکت  خدمات دوربین مداربسته IMS  اجرا شده
 530  تنکابن

 ییایدر سازان آرامش شرکت  خدمات دوربین مداربسته ISO 10004:2018  اجرا شده
 231  تنکابن

 ییایدر سازان آرامش شرکت  خدمات دوربین مداربسته ISO 10002:2018  اجرا شده
 532  تنکابن

 534  شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 9001:2015  اجرا شده

 535  شرکت ایما کارا نیک ز و پتروشیمیصنایع نفت و گا ISO 14001:2015  اجرا شده

 536  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 45001:2018  اجرا شده

 537  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی IMS  اجرا شده

 538  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSE-MS  اجرا شده
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 539  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 10006  اجرا شده

 540  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001  اجرا شده

 541  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی CE  اجرا شده

   معتقد درب شرکت  تولید درب ضد سرقت ISO 50001:2018  اجرا شده
 542  )صنعت وریپا(

 تولید کامپوزیت ISO 9001:2015  در حال اجرا
 کامپوزیت منشور شرکت

 543 ایآس صنعت

 تولید کامپوزیت ISO 14001:2015  در حال اجرا
 کامپوزیت منشور شرکت

 544 ایآس صنعت

 تولید کامپوزیت ISO 45001:2018  در حال اجرا
 کامپوزیت منشور شرکت

 545 ایآس صنعت

 تولید کامپوزیت IMS  در حال اجرا
 کامپوزیت منشور شرکت

 546 ایآس صنعت

 تولید کامپوزیت HSE-MS  در حال اجرا
 کامپوزیت منشور شرکت

 547 ایآس صنعت

 تولید کامپوزیت CE  در حال اجرا
 کامپوزیت منشور شرکت

 548 ایآس صنعت

 549  هیالسحاب اناتیالب مرکز  خدمات دیتاسنتر و خدمات ابري ISO 9001:2015  اجرا شده

 550  هیالسحاب اناتیالب مرکز  خدمات دیتاسنتر و خدمات ابري ISO 27001:2013  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

  یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال
 گاز و نفت توسعه شرکت

 551 اروند ایآر جنوب خوزستان

 ISO 14001:2015  اجرا شده
 ،احداث کاال اتصادر و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
 552 اروند ایآر جنوب خوزستان

 ISO 45001:2018  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
 553 اروند ایآر جنوب خوزستان

 IMS  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
 554 اروند ایآر جنوب خوزستان

 HSE-MS  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
 555 اروند ایآر جنوب خوزستان

 ISO 29001  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال
 گاز و نفت توسعه شرکت

 556  اروند ایآر جنوب خوزستان
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 ISO 9001:2015  اجرا شده
تولید و بومی سازي محصوالت 

  و .... امنیتی و دیجیتال فرانزیک
 امن توسعه فناوران شرکت

 یناج
557 

 ISO 27001:2013  اجرا شده
تولید و بومی سازي محصوالت 

  و .... ی و دیجیتال فرانزیکامنیت
 امن توسعه فناوران شرکت

 یناج
558 

 559  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 9001:2015  اجرا شده

 560  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 14001:2015  اجرا شده

 561  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 45001:2018  اجرا شده

 562  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار IMS  اجرا شده

 563  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار HSE-MS  اجرا شده

 564  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 10006:2017  اجرا شده

 565  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 27001:2013  اجرا شده

 566  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 13485:2016  اجرا شده

 567  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 10004:2018  اجرا شده

 568  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار ISO 10002:2018  اجرا شده

 569  ژیرتاو کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار GMP  اجرا شده

 570 لیر تراز نیبه  خدمات راه و راه آهن ISO 9001:2015  اجرا شده

 571 لیر تراز نیبه  خدمات راه و راه آهن ISO 14001:2015  اجرا شده

 572  لیر تراز نیبه  خدمات راه و راه آهن ISO 45001:2018  اجرا شده

 573  لیر تراز نیبه  خدمات راه و راه آهن IMS  اجرا شده

 574  سپاهان ییال خزبافت شرکت  تولید منسوجات بی بافت ISO 9001:2015  هاجرا شد
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 575  نارون مبل  تولید و پخش مبلمان ISO 9001:2015  اجرا شده

طب  يولوژیپاتوب شگاهیآزما  آزمایشگاه طبی ISO 15189:2012  اجرا شده
 الرضا

576 

غدیر  يولوژیپاتوب شگاهیآزما  آزمایشگاه طبی ISO 15189:2012  اجرا شده
 خم

577 

 578 آزادگان يولوژیپاتوب شگاهیآزما  آزمایشگاه طبی ISO 15189:2012  اجرا شده

 579  آزادگان يولوژیپاتوب شگاهیآزما  آزمایشگاه طبی ISO 10004:2018  اجرا شده

 580  آزادگان يولوژیپاتوب شگاهیآزما  آزمایشگاه طبی ISO 10002:2018  اجرا شده

 581 جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی ISO 9001:2015  اجرا شده

 582 جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی ISO 14001:2015  اجرا شده

 583 جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی ISO 45001:2018  اجرا شده

 584 جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی IMS  اجرا شده

 585  جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی ISO 10004:2018  را شدهاج

 586  جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی ISO 10002:2018  اجرا شده

 ایآس یرطوبت قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی CE  اجرا شده
 587  جانیدل گستر

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

 588 صنعت نیراد گستران

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

 589 صنعت نیراد گستران

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

 590 صنعت نیراد گستران

  خدمات فنی و مهندسی IMS  اجرا شده
 رعد یمهندس یفن شرکت

 591 صنعت نیراد گستران

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

 592 صنعت نیراد گستران
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 رعد یمهندس یفن شرکت  خدمات فنی و مهندسی ISO 10006:2017  اجرا شده
 593  صنعت نیراد گستران

 594  امغانشرکت سیم و کابل د  تولید سیم و کابل ISO 9001:2015  اجرا شده

 595  شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل  ISO 10004:2018  اجرا شده

 596  شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل  ISO 10002:2018  اجرا شده

 سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب ISO 9001:2015  اجرا شده
 597  آذر

 سرب عتصن رادمان شرکت  ذوب سرب ISO 14001:2015  اجرا شده
 598  آذر

 سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب ISO 45001:2018  اجرا شده
 599  آذر

 سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب IMS  اجرا شده
 600  آذر

 سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب HSE-MS  اجرا شده
 601  آذر

 سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب ISO 50001:2018  اجرا شده
 602  آذر

 603  شرکت ابرگان سازه اردیبهشت  سازه فلزي ISO 3834  اجرا شده

 شفاگستر عهیطل شرکت  تولید و فروش ملزومات مذهبی ISO 9001:2015  اجرا شده
 604  ییطباطبا

 شفاگستر عهیطل شرکت  تولید و فروش ملزومات مذهبی  ISO 10004:2018  اجرا شده
 605  ییطباطبا

 606    گنجه ونیدکوراس  دکوراسیون داخلی ISO 9001:2015  در حال اجرا

 607    گنجه ونیدکوراس  دکوراسیون داخلی  ISO 10004:2018  در حال اجرا

 608    گنجه ونیدکوراس  دکوراسیون داخلی  ISO 10002:2018  در حال اجرا

 ISO 9001:2015  اجرا شده
طراحی ،اجرا و نگهداري دوربین هاي 

  ، کارهاي مخابراتینظارت تصویري
 هدف سعهتو سازه انیک شرکت

 609  انزان

 HSE-MS  اجرا شده
طراحی ،اجرا و نگهداري دوربین هاي 

 ، کارهاي مخابراتینظارت تصویري
 هدف توسعه سازه انیک شرکت

 610  انزان
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 ISO 27001  اجرا شده
طراحی ،اجرا و نگهداري دوربین هاي 

 ، کارهاي مخابراتینظارت تصویري
 هدف توسعه سازه انیک شرکت

 611  انزان

 ره مشاور نیمهندس شرکت  خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 9001:2015  شده اجرا
 612  الملل نیب آزرم

  خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 14001:2015  اجرا شده
 ره مشاور نیمهندس شرکت

 613 الملل نیب آزرم

  خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 45001:2018  اجرا شده
 ره مشاور نیمهندس شرکت

 614 الملل نیب رمآز

  خدمات مشاوره طراحی و نظارت IMS  اجرا شده
 ره مشاور نیمهندس شرکت

 615 الملل نیب آزرم

  خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 10006:2017  اجرا شده
 ره مشاور نیمهندس شرکت

 616 الملل نیب آزرم

  خدمات مشاوره طراحی و نظارت HSE-MS  اجرا شده
 هر مشاور نیمهندس شرکت

 617 الملل نیب آزرم

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 9001:2015  اجرا شده
 618  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 14001:2015  اجرا شده
 619  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 45001:2018  اجرا شده
 620  طیور

شت و صنعت پرناز شرکت ک  صنایع غذایی IMS  اجرا شده
 621  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 22000:2018  اجرا شده
 622  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی HACCP  اجرا شده
 623  طیور

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  یشگاهیازما
 شتازیپ دینو نیآرشرکت 

 624  انیرانیا

 ISO 14001:2015  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  یشگاهیازما
 شتازیپ دینو نیآرشرکت 

 625  انیرانیا

 ISO 45001:2018  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  یشگاهیازما
 شتازیپ دینو نیآرشرکت 

 626  انیرانیا

 IMS  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  یشگاهیازما
 شتازیپ دینو نیآرشرکت 

 627  انیرانیا

 HSE-MS  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  یشگاهیازما
 شتازیپ دینو نیآرشرکت 

 628  انیرانیا
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 629  شرکت پنج تاش  تولید تابلو برق ISO 9001:2015  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
تولید کننده انواع ورق و بلوکهاي 

  سقفی
 روناش صنعت بامداد شرکت

 630    هیپا

 HSE-MS  ا شدهاجر
تولید کننده انواع ورق و بلوکهاي 

  سقفی
 روناش صنعت بامداد شرکت

 631    هیپا

 632  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده

 633  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

 634  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول ISO 45001:2018  شده اجرا

 635  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول IMS  اجرا شده

 636  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول HSE-MS  اجرا شده

 637  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول  ISO 10004:2018  اجرا شده

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 و رنگ ، چسب انواع کننده تولید

    رزین
 ییایمیش عیصنا شرکت

 638  استحکام

 639  حامی گستر حیواناتشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی ISO 9001:2015  اجرا شده

 640  حامی گستر حیواناتشرکت   د ملزومات حیوانات خانگیتولی ISO 14001:2015  اجرا شده

 641  حامی گستر حیواناتشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی ISO 45001:2018  اجرا شده

 642  حامی گستر حیواناتشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی IMS  اجرا شده

 643  حیوانات حامی گسترشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی GMP  اجرا شده

 خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی ISO 9001:2015  اجرا شده
 644  رامان ستانیآبز

 خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی ISO 14001:2015  اجرا شده
 645  رامان ستانیآبز

 خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی ISO 45001:2018  اجرا شده
 646  رامان ستانیآبز
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 خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی IMS  اجرا شده
 647  رامان ستانیآبز

 خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی ISO 22000:2018  اجرا شده
 648  رامان ستانیآبز

 خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده
 649  رامان ستانیآبز

 650  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار ISO 9001:2015  اجرا شده

 651  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده

 652  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار ISO 45001:2018  اجرا شده

 653  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار IMS  اجرا شده

 654  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار HSE-MS  اجرا شده

 655  راكیآژ ژوهانرساپ شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 9001:2015  اجرا شده

 656  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 14001:2015  اجرا شده

 657  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 45001:2018  اجرا شده

 658  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی IMS  اجرا شده

 659  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 10004:2018  دهاجرا ش

 660  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 10006  اجرا شده

 661  سمنان نصر آوران نام شرکت  عمرانی ISO21500  اجرا شده

 662  فست فود ته دل  فست فود ISO9001  اجرا شده

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن ISO 9001:2015  اجرا در حال
 663  شهریمهد

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن ISO 14001:2015  در حال اجرا
 664  شهریمهد
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 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن ISO 45001:2018  در حال اجرا
 665  شهریمهد

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن IMS  ل اجرادر حا
 666  شهریمهد

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن HSE-MS  در حال اجرا
 667  شهریمهد

 668  اتحادیه رنتکاران کیش  اتحادیه رنت کاران ISO 9001:2015  اجرا شده

 669  اتحادیه رنتکاران کیش  اتحادیه رنت کاران ISO 10004:2018  اجرا شده

 670  اتحادیه رنتکاران کیش  اتحادیه رنت کاران ISO 10002:2018  اجرا شده

 671  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار ISO 9001:2015  اجرا شده

 672  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار ISO 14001:2015  اجرا شده

 673  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار ISO 45001:2018  اجرا شده

 674  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار IMS  اجرا شده

 675  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار ISO 10004:2018  اجرا شده

 676  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار ISO 10002:2018  اجرا شده

 677  نیمع نقش مهراز شرکت  عمرانی ISO 9001:2015  اجرا شده

 678  نیمع نقش مهراز رکتش عمرانی ISO 14001:2015  اجرا شده

 679  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی ISO 45001:2018  اجرا شده

 680  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی IMS  اجرا شده

 681  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی HSE-MS  اجرا شده

 682  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی ISO 10006:2017  اجرا شده
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 683  نیمع نقش مهراز شرکت انیعمر ISO 10004:2018  اجرا شده

 684  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی ISO 10002:2018  اجرا شده

 685 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد ISO 14001:2015  ال اجرادر ح

 686 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد ISO 45001:2018  در حال اجرا

 687 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد ISO 10004:2018  در حال اجرا

 688 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد CE  در حال اجرا

 689  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی ISO 9001:2015  اجرا شده

 690  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی ISO 14001:2015  اجرا شده

 691  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی ISO 45001:2018  اجرا شده

 692  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی IMS  اجرا شده

 693  مافان یماه پودر شرکت  ع غذاییصنای ISO 22000:2018  اجرا شده

 694  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 695  زدی ریکو صنعت کنترل شرکت  تولید عملگر ISO 9001:2015  اجرا شده

 696  زدی ریکو صنعت کنترل شرکت  تولید عملگر ISO 14001:2015  اجرا شده

 697  زدی ریکو صنعت کنترل کتشر  تولید عملگر ISO 45001:2018  اجرا شده

 698  زدی ریکو صنعت کنترل شرکت  تولید عملگر IMS  اجرا شده

 699  وه شهد مهاجرشرکت شک  صنایع غذایی ISO 9001:2015  اجرا شده

 700  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 14001:2015  اجرا شده
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 701  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 45001:2018  اجرا شده

 702  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی IMS  اجرا شده

 703  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 22000  اجرا شده

 704  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 705  شرکت گلشیر ارمغان  صنایع غذایی ISO 9001:2015  اجرا شده

 706  شرکت گلشیر ارمغان  صنایع غذایی ISO 22000:2018  اجرا شده

 707  شرکت گلشیر ارمغان  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 بهشت تابلو سیپرد شرکت  لو برقتولید تاب ISO 9001:2015  اجرا شده
 708    غرب

 ISO 9001:2015  اجرا شده
ساخت و تامین قطعات صنایع نفت و 

 709    جنوب طرح اكیرو شرکت  گاز و پتروشیمی و پاالیش

 HSE-MS  اجرا شده
ساخت و تامین قطعات صنایع نفت و 

 710    جنوب طرح اكیرو شرکت  گاز و پتروشیمی و پاالیش

 711  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 9001:2015  اجرا شده

 712  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 14001:2015  اجرا شده

 713  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 45001:2018  اجرا شده

 714  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال IMS  اجرا شده

 715  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال HSE-MS  اجرا شده

 716  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 27001:2013  اجرا شده

 717  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 10004:2018  اجرا شده

 718  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 10002:2018  اجرا شده
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 و یسونوگراف کینیکل  کلینیک ISO 9001:2015  جرا شدها
 719    عادیم يولوژیراد

 و یسونوگراف کینیکل  کلینیک IWA1  اجرا شده
 720    عادیم يولوژیراد

 فرداد ییایدر یمهندس شرکت  مهندسی دریایی ISO 9001:2015  اجرا شده
 721  مانا مهر

  مهندسی دریایی ISO 14001:2015  اجرا شده
 فرداد ییایدر یدسمهن شرکت

 722 مانا مهر

  مهندسی دریایی ISO 45001:2018  اجرا شده
 فرداد ییایدر یمهندس شرکت

 723 مانا مهر

  مهندسی دریایی IMS  اجرا شده
 فرداد ییایدر یمهندس شرکت

 724 مانا مهر

  مهندسی دریایی HSE-MS  اجرا شده
 فرداد ییایدر یمهندس شرکت

 725 مانا مهر

 726  هلدینگ تدینی امالك، رستوران، کترینگ ISO 9001:2015  اجرا شده

 727  هلدینگ تدینی امالك، رستوران، کترینگ ISO 14001:2015  اجرا شده

 728  هلدینگ تدینی امالك، رستوران، کترینگ ISO 45001:2018  اجرا شده

 729  هلدینگ تدینی امالك، رستوران، کترینگ IMS  اجرا شده

 730  هلدینگ تدینی امالك، رستوران، کترینگ ISO 10004:2018  اجرا شده

 731  مجموعه رستوران و تاالر بهار  رستوران ISO 9001:2015  اجرا شده

 732  بتانیر  برق ISO 45001:2018  اجرا شده

 733  شرکت الکتروقائم LEDتولید چراغ  CE  اجرا شده

 734  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 9001:2015  اجرا شده

 735  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 14001:2015  دهاجرا ش

 736  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 45001:2018  اجرا شده
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 737  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی IMS  اجرا شده

 738  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 22000:2018  اجرا شده

 739  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی HACCP  اجرا شده

 740  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی GMP  هاجرا شد

 741  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 10004:2018  اجرا شده

 742  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  ISO 9001:2015  اجرا شده

 743  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  ISO 14001:2015  اجرا شده

 744  ی طیور زنجانشرکت صنعت  کشتارگاه  ISO 45001:2018  اجرا شده

 745  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  IMS  اجرا شده

 746  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  ISO 22000:2018  اجرا شده

 747  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  HACCP  اجرا شده

 748  پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی ISO 9001:2015  اجرا شده

 749 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی ISO 14001:2015  ا شدهاجر

 750 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی ISO 45001:2018  اجرا شده

 751 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی IMS  اجرا شده

 752 رسین خزرپترو صنعت پا  تولید تجهیزات پتروشیمی HSE-MS  اجرا شده

 753 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی ISO 29001  اجرا شده

 754  مجموعه پاراسیویل  آموزشی ISO 9001:2015  اجرا شده
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 755  مجموعه پاراسیویل  آموزشی ISO 10004:2018  اجرا شده

 756  صرافی رادین  صرافی ISO 9001:2015  اجرا شده

 757  صرافی رادین  یصراف ISO 10004:2018  اجرا شده

 758  صرافی رادین  یصراف ISO 10002:2018  اجرا شده

 759  شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاك ISO 9001:2015  اجرا شده

 760  شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاك ISO 14001:2015  اجرا شده

 761  یانشرکت فاخر جامه ایران  تولید پوشاك ISO 45001:2018  اجرا شده

 762  شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاك IMS  اجرا شده

 763  شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاك ISO 10004:2018  اجرا شده

 764  شرکت ایمن سفر ایرانیان  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 14001:2015  اجرا شده

 765  ایمن سفر ایرانیان شرکت  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 45001:2018  اجرا شده

 766  شرکت ایمن سفر ایرانیان  خدمات عمومی و حمل و نقل HSE-MS  اجرا شده

 767  شرکت جهان پارسیان رهنورد  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 14001:2015  اجرا شده

 768  شرکت جهان پارسیان رهنورد  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 45001:2018  اجرا شده

 769  شرکت جهان پارسیان رهنورد  خدمات عمومی و حمل و نقل HSE-MS  اجرا شده

 770  گروه مهندسین مشاور ایتسن  مهندس مشاور ISO 9001  اجرا شده

 771  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی ISO 9001  اجرا شده

 772  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی ISO 14001  اجرا شده
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 773  پگاهان سپهر ایرانیان  ایع غذاییصن ISO 45001  اجرا شده

 774  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی ISO 22000  اجرا شده

 775  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 776  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی GMP  اجرا شده

 777  مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی  ISO 9001  اجرا شده

 778  مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی  ISO 10004  شده اجرا

 779  مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی  ISO 10002  اجرا شده

 780  انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول ISO 9001  اجرا شده

 781 انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول ISO 14001  اجرا شده

 782 انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول ISO 45001  اجرا شده

 783 انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول CE  اجرا شده

 تولید اندیکاتور بیولوژیک ISO 13485  اجرا شده
 نینو مهر شانیاند کین شرکت

 784  الملل نیب

 785  شرکت آرد برکت  تولید انواع آرد  ISO 9001  اجرا شده

 ISO 9001  اجرا شده
قالب صنایع  تعمیر پانچ وساخت و 

 786  صنعت برج يقالبساز شرکت  کاشی وسرامیک

 ISO 14001  اجرا شده
قالب صنایع  ساخت و تعمیر پانچ و

 787  صنعت برج يقالبساز شرکت  کاشی وسرامیک

 ISO 45001  اجرا شده
قالب صنایع  ساخت و تعمیر پانچ و

 788  صنعت برج يقالبساز شرکت  کاشی وسرامیک

شرکت توسعه و عمران ایثار   پیمانکار ISO 9001  اجرا شده
 789  سبالن

شرکت توسعه و عمران ایثار   پیمانکار ISO 14001  اجرا شده
 790  سبالن
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شرکت توسعه و عمران ایثار   پیمانکار ISO 45001  اجرا شده
 791  سبالن

 792  شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار ISO 9001  اجرا شده

 793  شرکت گرم طراح اسفراین  یمانکارپ ISO 14001  اجرا شده

 794  شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار ISO 45001  اجرا شده

 795  شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار HSE-MS  اجرا شده

 796  جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی ISO 9001  اجرا شده

 797 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی ISO 22000  اجرا شده

 798 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی HACCP  جرا شدها

 799 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی GMP  اجرا شده

 800 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی ISO 17025  اجرا شده

 ایدر يریبارگ و هیتخل شرکت  تخلیه و بارگیري  HSE-MS  اجرا شده
 801  بندر راز

 بهاران صنعت نوآوران شرکت  مصنوعات فلزي تولید ISO 9001  اجرا شده
 802  ماندگار

  تولید مصنوعات فلزي ISO 14001  اجرا شده
 بهاران صنعت نوآوران شرکت

 803 ماندگار

  تولید مصنوعات فلزي ISO 45001  اجرا شده
 بهاران صنعت نوآوران شرکت

 804 ماندگار

 ISO 9001  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه توزیع کننده 

 یشگاهیآزما
 805  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 14001  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه توزیع کننده 

 یشگاهیآزما
 806  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 45001  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه  کننده عیتوز

 یشگاهیآزما
 807  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 10004  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه  کننده عیتوز

 یشگاهیآزما
 808  رازیش طب رادیه شرکت
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 ISO 13485  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه توزیع کننده 

 809  رازیش طب رادیه شرکت  یشگاهیآزما

 یالملل نیب نقل و حمل شرکت  حمل و نقل بین المللی ISO 9001  اجرا شده
 810  شمیابر جاده

 یلالمل نیب نقل و حمل شرکت  حمل و نقل بین المللی ISO 14001  اجرا شده
 شمیابر جاده

811 

 یالملل نیب نقل و حمل شرکت  حمل و نقل بین المللی ISO 45001  اجرا شده
 شمیابر جاده

812 

 یالملل نیب نقل و حمل شرکت  حمل و نقل بین المللی HSE-MS  اجرا شده
 شمیابر جاده

813 

 814  ایلیا دژ خشت شرکت  عمرانی ISO 9001  اجرا شده

 815  ایلیا دژ خشت شرکت یعمران ISO 14001  اجرا شده

 816  ایلیا دژ خشت شرکت یعمران ISO 45001  اجرا شده

 817  ایلیا دژ خشت شرکت یعمران HSE-MS  اجرا شده

 818  شرکت امید جم  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 14001  اجرا شده

 819  شرکت امید جم  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 45001  اجرا شده

 820  شرکت امید جم  مات عمومی و حمل و نقلخد HSE  اجرا شده

 821  جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهاي پلیمري ISO 9001  اجرا شده

 822  جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهاي پلیمري ISO 14001  اجرا شده

 823  جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهاي پلیمري ISO 45001  اجرا شده

 824  جهان تجارت سپهر  تولید گرانول و کامپاندهاي پلیمري CE  اجرا شده

 HSE-MS  اجرا شده
طراحی و ساخت نرم افزار و سخت 

 825  شرکت توسعه ارتباطات مبتکر  افزارهاي الکترونیک

 826  آویسا پالست سبز یکتا  تولید ظروف یکبار مصرف  ISO9001  اجرا شده
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 827  آویسا پالست سبز یکتا  ف یکبار مصرفتولید ظرو ISO 14001  اجرا شده

 828  آویسا پالست سبز یکتا  تولید ظروف یکبار مصرف ISO 45001  اجرا شده

 829  شرکت ایران رامپ  پیمانکار ساختمانی ISO 9001  اجرا شده

 830 ایران رامپ شرکت پیمانکار ساختمانی ISO 14001  اجرا شده

 831 ایران رامپ شرکت یپیمانکار ساختمان ISO 45001  اجرا شده

 832 ایران رامپ شرکت پیمانکار ساختمانی HSE-MS  اجرا شده

 833  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران ISO 9001  اجرا شده

 834  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران ISO 22000  اجرا شده

 835  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران HACCP  اجرا شده

 836  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران FSSC 22000  اجرا شده

 837  شرکت سردینه سازان توس  سیستم هاي سرمایشی  ISO9001  اجرا شده

 838 شرکت سردینه سازان توس  سیستم هاي سرمایشی ISO 14001  اجرا شده

 839 شرکت سردینه سازان توس  سیستم هاي سرمایشی ISO 45001  اجرا شده

 ISO 9001  اجرا شده
ندي و صادرات فرآورده هاي بسته ب

 840  شرکت آذر گوشت لذیذ  گوشتی

 ISO 22000  اجرا شده
بسته بندي و صادرات فرآورده هاي 

 841  شرکت آذر گوشت لذیذ گوشتی

 HACCP  اجرا شده
بسته بندي و صادرات فرآورده هاي 

 842  شرکت آذر گوشت لذیذ گوشتی

 843  شیرینی پوریا  قنادي ISO 9001  اجرا شده

 844 شیرینی پوریا قنادي ISO 22000  ا شدهاجر
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 845 شیرینی پوریا قنادي HACCP  اجرا شده

 846 شرکت ترز شعله سبز نگین  تاسیسات و تجهیزات  ISO9001  اجرا شده

 847 شرکت ترز شعله سبز نگین تاسیسات و تجهیزات ISO14001  اجرا شده

 848 ه سبز نگینشرکت ترز شعل تاسیسات و تجهیزات OHSAS18001  اجرا شده

 849 شرکت ترز شعله سبز نگین تاسیسات و تجهیزات HSE  اجرا شده

 850  سازه هاي فلزي یاسان  سازه هاي فلزي  ISO9001  اجرا شده

 851 سازه هاي فلزي یاسان  سازه هاي فلزي ISO14001  اجرا شده

 852 سازه هاي فلزي یاسان  سازه هاي فلزي OHSAS18001  اجرا شده

 853  شرکت پارس کشش دقیق  سایزینگ میلگرد ISO9001  رادر حال اج

 854  شرکت پارس کشش دقیق  سایزینگ میلگرد IATF  در حال اجرا

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري  CE  اجرا شده
 855  دیواري پالسکا یزد

شرکت مهندسان مشاور مهراز   مشاور  ISO9001  اجرا شده
 856  بوم

  ISO9001 اجرا شده
محصوالت الکترونیک تامین خدمات 

 857  جرون منیا سکان شرکت  کمک ناوبري دریایی و رادیویی

 858  شرکت ریل گستر خلیج فارس  راه و ترابري  ISO9001 اجرا شده

 859  شرکت ریل گستر خلیج فارس  راه و ترابري ISO14001 اجرا شده

 860  رسشرکت ریل گستر خلیج فا  راه و ترابري OHSAS18001 اجرا شده

 861 اراك خدمات ایپو شرکت حمل و نقل و پروژه هاي برق ISO9001  اجرا شده

 862 اراك خدمات ایپو شرکت حمل و نقل و پروژه هاي برق ISO14001  اجرا شده
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 863 اراك خدمات ایپو شرکت حمل و نقل و پروژه هاي برق OHSAS18001  اجرا شده

 864  قنادي خوشه  قنادي ISO 9001 اجرا شده

 865  قنادي خوشه  قنادي ISO 22000 اجرا شده

 866  قنادي خوشه  قنادي HACCP اجرا شده

 867  قنادي خوشه  قنادي  GMP اجرا شده

 868  قنادي خوشه  قنادي ISO 10004 اجرا شده5

 869  هیابن ریهژ  بتن HSE-MS  اجرا شده

 870  ادویه گلی  تولید ادویه HACCP اجرا شده

 871  ادویه گلی  ولید ادویهت ISO 22000 اجرا شده

 872  سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب ISO9001 اجرا شده

 873  سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب ISO14001 اجرا شده

 874  سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب OHSAS18001 اجرا شده

آزمایشگاه تشخیص طبی   تشخیص طبی ISO9001 اجرا شده
 875  ماهان

آزمایشگاه تشخیص طبی   تشخیص طبی ISO15189 اجرا شده
 876  ماهان

 877  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی ISO9001 اجرا شده

 878  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی ISO14001 اجرا شده

 879  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی OHSAS18001 اجرا شده

 880  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی HSE-MS اجرا شده
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 ISO9001 اجرا شده
مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت 

 881  شرکت صادق کاوان فارس   مصالح

 ISO 10006 اجرا شده
مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت 

 882  شرکت صادق کاوان فارس   مصالح

 HSE-MS اجرا شده
مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت 

 883  شرکت صادق کاوان فارس   مصالح

 884  شرکت رز خواب کاالي خواب ISO9001 شدهاجرا 

 885  شرکت درفک منجیل  سیم و کابل ISO9001 اجرا شده

 886 شرکت درفک منجیل سیم و کابل ISO14001 اجرا شده

 887 شرکت درفک منجیل سیم و کابل OHSAS18001 اجرا شده

 888 شرکت درفک منجیل سیم و کابل CE اجرا شده

 889  الکترو گنبد رضا  کابین هاي برودتیید تول ISO9001  اجرا شده

 890  الکترو گنبد رضا  کابین هاي برودتیتولید  ISO10004  اجرا شده

 891  الکترو گنبد رضا  کابین هاي برودتیتولید  ISO10002  اجرا شده

 892  رضا گنبد الکترو  یبرودت يها نیکاب دیتول CE  اجرا شده

 893  شرکت ابرسازه آریانا  محصوالت کامپوزیتی ISO9001  اجرا شده

 894 شرکت ابرسازه آریانا محصوالت کامپوزیتی ISO14001  اجرا شده

 895 شرکت ابرسازه آریانا محصوالت کامپوزیتی OHSAS18001  اجرا شده

 896 شرکت ابرسازه آریانا محصوالت کامپوزیتی CE  اجرا شده

 897  لبرج بتن آران و بیدگ  تولید بتن آماده ISO9001  اجرا شده

 898  شرکت خوراك گستران دام تولید خوراك دام و طیور ISO9001 اجرا شده
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 899  شرکت خوراك گستران دام تولید خوراك دام و طیور GMP اجرا شده

 900  پارس امین بهنود  تامین تجهیزات صنعتی ISO9001 اجرا شده

 901  پارس امین بهنود  تامین تجهیزات صنعتی ISO10004 اجرا شده

 902  شرکت پارس تامین پرشین  تامین تجهیزات صنعتی ISO10004  را شدهاج

 903  نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل ISO9001  اجرا شده

 904  نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل ISO14001 اجرا شده

 905  نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل OHSAS18001 اجرا شده

 906  رکت کاشی مرجان اصفهانش  تولید کاشی CE  اجرا شده

 آزاد منطقه آرش سازان انبوه  پیمانکار ISO9001  اجرا شده
 907  یانزل

 پیمانکار ISO14001 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
908 

 پیمانکار OHSAS18001 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
909 

 پیمانکار ISO10002 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
910 

 پیمانکار ISO10004 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
911 

 آزاد منطقه آرش سازان انبوه  پیمانکار ISO10006 اجرا شده
 912  یانزل

 913  شرکت نیروسامان خاور  تابلو برق HSE-MS  اجرا شده

 914  پارس تامین پرشینشرکت   تامین تجهیزات صنعتی ISO 9001  اجرا شده

 915  تیوآب  تولید دستگاه تصفیه آب ISO9001  اجرا شده

 916  صنایع سپهر ایلیا  تولید فیلترهاي صنعتی ISO9001  اجرا شده
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 917  هپاسکو  تجهیزات پزشکی CE  اجرا شده

 918  شیرآالت صنعتی شیرود  تولید شیرآالت صنعتی ISO 9001  اجرا شده

 919  رودیش یصنعت رآالتیش  ت صنعتیتولید شیرآال CE  اجرا شده

 920  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار ISO9001  اجرا شده

 921  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار ISO14001 اجرا شده

 922  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار OHSAS18001 اجرا شده

 923  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار HSE-MS اجرا شده

 924  رکت نور سحر پلدخترش  پیمانکار ISO9001  اجرا شده

 925  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار ISO14001 اجرا شده

 926  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار OHSAS18001 اجرا شده

 927  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار HSE-MS اجرا شده

 928  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ ISO9001  اجراشده 

 929  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ ISO14001 اجراشده

 930  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ OHSAS18001 اجراشده

 931  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ CE اجراشده

 ISO 17025  اجرا شده

  

 932  شرکت زاگرس پلیکاي همدان  ولید لوله هاي پلی اتیلنت

شرکت تولیدي صنعتی خوشه   صنعتیشیرآالت  ISO 9001  اجرا شده
 933  زن

شرکت لوله سازان ستاره   لوله پی وي سی و پلی اتیلن ISO9001  اجرا شده
 934  سمنان
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شرکت لوله سازان ستاره   لوله پی وي سی و پلی اتیلن ISO14001  اجرا شده
 935  سمنان

ه شرکت لوله سازان ستار  لوله پی وي سی و پلی اتیلن OHSAS18001  اجرا شده
 936  سمنان

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

 938  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی ISO9001  اجرا شده

 939  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی ISO14001  اجرا شده

 940  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی OHSAS18001  اجرا شده

 941  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی ISO22000  اجرا شده

 942  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی نشان حالل  اجرا شده

 943  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی GMP  اجرا شده

 944  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی HACCP  اجرا شده

 945  شرکت ابزاردرمان  زات پزشکیتجهی ISO 13485  اجرا شده

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

 ISO 9001  اجرا شده
ع انواو  تولید کامپاند و گرانول پلیمري
 947  مدیران پلیمر  مستر بچ هاي پلیمري

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

 ISO 9001  هاجرا شد
تولید تخصصی آسانسور و قطعات 

 949  صنایع ذوب قارتال  آسانسور

 CE  اجرا شده
تولید تخصصی آسانسور و قطعات 

 950  صنایع ذوب قارتال  آسانسور

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

 952  شرکت تیوآب  تولید دستگاه تصفیه آب ISO 13485  اجرا شده
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 953  شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب هاي فلزي ISO9001  اجرا شده

 954  شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب هاي فلزي ISO14001  اجرا شده

 955  شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب هاي فلزي OHSAS18001  اجرا شده

 956  شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب هاي فلزي CE  اجرا شده

 957  حامی نیکان پاسارگاد  حقوقی و گردشگري ISO 9001  اجرا شده

 ISO9001  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

 958  تجهیزات و سازه هاي انتقال  نفت

 ISO14001  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

 959  تجهیزات و سازه هاي انتقال  نفت

 OHSAS18001  اجرا شده
د سازه هاي فلزي برق،مخابرات و تولی

 960  تجهیزات و سازه هاي انتقال  نفت

 ISO 9001  اجرا شده
امور مرتبط با سیستم هاي انتقال و 

  فوق توزیع
شرکت تعمیرات انتقال نیروي 

 961  شمال(تانش)

 962  شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز ISO9001  اجرا شده

 963  شرکت ماهرامین سمنان  مخازن نفت و گازتولید  ISO14001  اجرا شده

 964  شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز OHSAS18001  اجرا شده

 965  شرکت آب و عرش  عمرانی ISO9001  اجرا شده

 966  شرکت آب و عرش  عمرانی ISO14001  اجرا شده

 967  شرکت آب و عرش  عمرانی OHSAS18001  اجرا شده

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري ISO9001  اجرا شده
 968  یزد دیواري پالسکا

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري ISO14001  اجرا شده
 969  یزد دیواري پالسکا

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري OHSAS18001  اجرا شده
 970  یزد دیواري پالسکا
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صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  کاغذ دیواريتولید  ISO10004  اجرا شده
 971  یزد دیواري پالسکا

شرکت ظروف آتوساي کویر   تولید ظروف آشپزخانه نسوز ISO9001  اجرا شده
 972  مهر ایساتیس یزد

شرکت ظروف آتوساي کویر   تولید ظروف آشپزخانه نسوز ISO14001  اجرا شده
 973  مهر ایساتیس یزد

شرکت ظروف آتوساي کویر   روف آشپزخانه نسوزتولید ظ OHSAS18001  اجرا شده
 974  مهر ایساتیس یزد

شرکت ظروف آتوساي کویر   تولید ظروف آشپزخانه نسوز CE  اجرا شده
 975  مهر ایساتیس یزد

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

 977  شرکت مهاب کویر کومش  بتاسیسات آب و فاضال ISO9001  اجرا شده

 978  شرکت مهاب کویر کومش  تاسیسات آب و فاضالب ISO14001  اجرا شده

 979  شرکت مهاب کویر کومش  تاسیسات آب و فاضالب OHSAS18001  اجرا شده

 980  شرکت بتن دامغان  یعمران ISO9001  اجرا شده

 981  شرکت بتن دامغان  یعمران ISO14001  اجرا شده

 982  شرکت بتن دامغان  یعمران OHSAS18001  اجرا شده

 983  شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل ISO9001  اجرا شده

 984  شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل ISO14001  اجرا شده

 985  شرکت سیم و کابل سپهر البرز  سیم و کابل OHSAS18001  اجرا شده

 986  یق سازان پردیسشرکت آالچ  عمرانی ISO9001  اجرا شده

 987  شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی ISO14001  اجرا شده

 988  شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی OHSAS18001  اجرا شده



 

  

  دفتر مرکزي :

میدان مطهري -سمنان
  7احدو-مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  :فکس 

33444884 )023(  

 خدمات مشاوره مدیریت
 34037/123پروانه به 

ورمدیریت مرکز مشا
  خانه مدیران

داراي نماد اعتماد 
الکترونیک از سازمان 
 توسعه تجارت ایران

داراي نشان ملی 
 ساماندهی(ثبت ملی)

 989  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی ISO9001  اجرا شده

 990  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی ISO14001  اجرا شده

 991  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی OHSAS18001  اجرا شده

شرکت عمران گستر جهاد نصر   شرکت عمرانی ISO9001  اجرا شده
 992  سمنان

شرکت عمران گستر جهاد نصر   شرکت عمرانی ISO14001  اجرا شده
 993  سمنان

شرکت عمران گستر جهاد نصر   شرکت عمرانی OHSAS18001  اجرا شده
 994  سمنان

 995  شرکت عطر و ادکلن وزرا  د و فروش و توزیع عطرخری ISO9001  اجرا شده

 996  شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر ISO14001  اجرا شده

 997  شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر  OHSAS18001  اجرا شده

 998  شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر ISO10004  اجرا شده

 999  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري ISO9001  اجرا شده

 1000  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري ISO14001  اجرا شده

 1001  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري OHSAS18001  اجرا شده

شرکت ساختمانی آبراهان   پیمانکاري ISO9001  اجرا شده
 1002  سیمره گیالن

رکت ساختمانی آبراهان ش  پیمانکاري ISO14001  اجرا شده
 1003  سیمره گیالن

شرکت ساختمانی آبراهان   پیمانکاري OHSAS18001  اجرا شده
 1004  سیمره گیالن

 1005  شرکت پارس انرژي شاهوار  خدمات پیمانکاري HSE-MS  اجرا شده

 1006  شرکت سیم و کابل رسانا برق  سیم و کابل ISO 9001  اجرا شده
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 1007  آریا بناي کومش شرکت  عمرانی  ISO 9001 اجرا شده

 1008  توسعه اعیان گسترشرکت   عمرانی  ISO 9001 اجرا شده

 1009  توسعه اعیان گسترشرکت   عمرانی HSE-MS اجرا شده

 1010  رهپویان توسعه پارسشرکت  عمرانی HSE-MS اجرا شده

 1011  عقیق سازه گسترشرکت   عمرانی HSE اجرا شده

مهندسین مشاور شرکت   ي و عمرانیخدمات پیمانکار OHSAS 18001 اجرا شده
 1012  جوان البرز گرانروشن

 1013  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  ISO9001 اجرا شده

 1014  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  ISO14001 اجرا شده

 1015  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  OHSAS18001 اجرا شده

موتور  شرکت تولید روغن  روغن موتور ISO 9001 اجرا شده
 1016  محمدي

 توزیع برق BPR پروژه اجرا شده
 برق يروین عیتوز شرکت

 1017  سمنان

  

  

  

  


