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  ) :97 ماه اسفند پایان آخرین به روز رسانی( پروژه هاي انجام شده
  

  ردیف  نام شرکت / سازمان  زمینه فعالیت  استاندارد / مشاوره  وضعیت

  1  شرکت ایما کارا نیک  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 9001:2015  در حال اجرا

  2  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 14001:2015  در حال اجرا

  3  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 45001:2018  در حال اجرا

  4  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی IMS  در حال اجرا

  5  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSE-MS  در حال اجرا

  6  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 10006  در حال اجرا

  7  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001  در حال اجرا

  8  شرکت ایما کارا نیک صنایع نفت و گاز و پتروشیمی CE  در حال اجرا

   معتقد درب شرکت  تولید درب ضد سرقت ISO 50001:2018  در حال اجرا
  9  )صنعت وریپا(

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

  10 ایآس

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

  11 ایآس

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

  12 ایآس

 تولید کامپوزیت IMS  در حال اجرا
 صنعت کامپوزیت منشور شرکت

  13 ایآس
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 تولید کامپوزیت HSE-MS  در حال اجرا
 صنعت کامپوزیت منشور شرکت

  14 ایآس

 تولید کامپوزیت CE  در حال اجرا
 صنعت کامپوزیت منشور شرکت

  15 ایآس

 ساران افتیض یبازرگان شرکت  بسته بندي مواد غذایی ISO 9001:2015  در حال اجرا
 فراز

16  

 ساران افتیض یبازرگان شرکت  بسته بندي مواد غذایی ISO 14001:2015  در حال اجرا
 فراز

17  

 ساران افتیض یبازرگان شرکت  بسته بندي مواد غذایی ISO 45001:2018  در حال اجرا
 فراز

18  

 ساران افتیض یبازرگان شرکت  بسته بندي مواد غذایی IMS  در حال اجرا
 فراز

19  

 ساران افتیض یبازرگان شرکت  بسته بندي مواد غذایی ISO 22000:2018  در حال اجرا
 فراز

20  

 ساران افتیض یبازرگان شرکت  بسته بندي مواد غذایی HACCP  در حال اجرا
  21  فراز

  22 يزیتبر ساالر شرکت  تولید سوهان ISO 9001:2015  در حال اجرا

  23 يزیتبر ساالر شرکت  تولید سوهان ISO 22000:2018  در حال اجرا

  24  يزیتبر ساالر شرکت  تولید سوهان HACCP  در حال اجرا

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

  26  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

  27 اروند ایآر جنوب خوزستان

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

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
  28 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
  29 اروند ایآر جنوب خوزستان

 IMS  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
  30 اروند ایآر جنوب خوزستان

 HSE-MS  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

 یمی،پتروش گاز و نفت شگاهیپاال

 گاز و نفت توسعه شرکت
  31 اروند ایآر جنوب خوزستان

 ISO 29001  اجرا شده
 ،احداث کاال صادرات و واردات

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

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

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

 ISO 27001:2013  اجرا شده
تولید و بومی سازي محصوالت 

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

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

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

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

  38  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار IMS  اجرا شده

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

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

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

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

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

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

  45  ژیتاور کیت بارداق شرکت  تولید نرم افزار GMP  اجرا شده

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

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

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

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

  50  سپاهان ییال خزبافت شرکت  تولید منسوجات بی بافت ISO 9001:2015  اجرا شده

  51  نارون مبل  تولید و پخش مبلمان ISO 9001:2015  اجرا شده
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  52 طب الرضا يولوژیپاتوب شگاهیآزما  آزمایشگاه طبی ISO 15189:2012  اجرا شده

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

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

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

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

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

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

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

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

  61  جانیدل شرق قیعا شرکت  تولید عایق هاي رطوبتی ISO 10004:2018  اجرا شده

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

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

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

  64 صنعت نیراد گستران

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

  65 صنعت نیراد گستران

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

  66 صنعت نیراد گستران

  خدمات فنی و مهندسی IMS  اجرا شده
 رعد یمهندس یفن شرکت

  67 صنعت نیراد گستران

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

  68 صنعت نیراد گستران

 رعد یمهندس یفن شرکت  مهندسیخدمات فنی و  ISO 10006:2017  اجرا شده
  69  صنعت نیراد گستران

  70  شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل ISO 9001:2015  اجرا شده
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  71  شرکت سیم و کابل دامغان  تولید سیم و کابل  ISO 10004:2018  اجرا شده

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

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

  74  آذر سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب ISO 14001:2015  اجرا شده

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

  76  آذر سرب صنعت رادمان شرکت  ذوب سرب IMS  اجرا شده

  77  آذر سرب نعتص رادمان شرکت  ذوب سرب HSE-MS  اجرا شده

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

  79  شرکت ابرگان سازه اردیبهشت  سازه فلزي ISO 3834  اجرا شده

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

 شفاگستر عهیطل شرکت  مات مذهبیتولید و فروش ملزو  ISO 10004:2018  اجرا شده
  81  ییطباطبا

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

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

  84    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 توسعه سازه انیک شرکت

  85  انزان

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

 ، کارهاي مخابراتینظارت تصویري
 هدف توسعه سازه انیک شرکت

  86  انزان

 ISO 27001  اجرا شده
طراحی ،اجرا و نگهداري دوربین هاي 

 ، کارهاي مخابراتینظارت تصویري
 هدف توسعه سازه انیک شرکت

  87  انزان

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

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

  89 الملل نیب
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  خدمات مشاوره طراحی و نظارت ISO 45001:2018  اجرا شده
 آزرم ره مشاور نیمهندس شرکت

  90 الملل نیب

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

  91 الملل نیب

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

  92 الملل نیب

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

  93 الملل نیب

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 9001:2015  در حال اجرا
  94  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 14001:2015  در حال اجرا
  95  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 45001:2018  در حال اجرا
  96  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی IMS  در حال اجرا
  97  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی ISO 22000:2018  در حال اجرا
  98  طیور

شرکت کشت و صنعت پرناز   صنایع غذایی HACCP  در حال اجرا
  99  طیور

 ISO 9001:2015  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  100  انیرانیا شتازیپ دینو نیآرشرکت   یشگاهیازما

 ISO 14001:2015  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  101  انیرانیا شتازیپ دینو نیآرشرکت   یشگاهیازما

 ISO 45001:2018  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  102  انیرانیا شتازیپ دینو نیآرشرکت   یشگاهیازما

 IMS  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  103  انیرانیا شتازیپ دینو نیآرشرکت   یشگاهیازما

 HSE-MS  اجرا شده
 و ییایمیش مواد يبند بسته

  104  انیرانیا شتازیپ دینو نیآرشرکت   یشگاهیازما

  105  شرکت پنج تاش  تولید تابلو برق ISO 9001:2015  هاجرا شد

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

  106    هیپا روناش صنعت بامداد شرکت  سقفی

 HSE-MS  اجرا شده
تولید کننده انواع ورق و بلوکهاي 

  107    هیپا روناش صنعت بامداد شرکت  سقفی

  108  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول ISO 9001:2015  اجرا شده
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  109  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست قطعات انواع کننده دیتول ISO 14001:2015  اجرا شده

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

  111  بسپار مریپل انیآر شرکت  یکیالست اتقطع انواع کننده دیتول IMS  اجرا شده

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

  113  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

  114  استحکام ییایمیش عیصنا شرکت    رزین

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

  116  حامی گستر حیواناتشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی ISO 14001:2015  اجرا شده

  117  یواناتحامی گستر حشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی ISO 45001:2018  اجرا شده

  118  حامی گستر حیواناتشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی IMS  اجرا شده

  119  حامی گستر حیواناتشرکت   تولید ملزومات حیوانات خانگی GMP  اجرا شده

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

 ستانیآبز خوراك عیصنا کتشر  صنایع غذایی ISO 14001:2015  اجرا شده
 121  رامان

 ستانیآبز خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی ISO 45001:2018  اجرا شده
 122  رامان

 ستانیآبز خوراك عیصنا شرکت  صنایع غذایی IMS  اجرا شده
 123  رامان

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

 ستانیآبز خوراك عیصنا شرکت  ایع غذاییصن HACCP  اجرا شده
 125  رامان

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

 127  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار ISO 14001:2015  اجرا شده
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 128  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار ISO 45001:2018  اجرا شده

 129  راه نایرا عمران شرکت  پیمانکار IMS  اجرا شده

 130  راه انیرا عمران شرکت  پیمانکار HSE-MS  اجرا شده

 131  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 9001:2015  اجرا شده

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

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

 134  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی IMS  اجرا شده

 135  راكیآژ رساپژوهان شرکت  تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی ISO 10004:2018  اجرا شده

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

 137  سمنان نصر آوران نام شرکت  عمرانی ISO21500  اجرا شده

 138  فست فود ته دل  فست فود ISO9001  اجرا شده

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

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن ISO 14001:2015  در حال اجرا
 140  شهریمهد

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن ISO 45001:2018  در حال اجرا
 141  شهریمهد

 يهاد لنیات یپل لوله شرکت  تولید لوله پلی اتیلن IMS  در حال اجرا
 142  شهریمهد

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

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

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

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



مرکز مشاورمدیریت 
  خانه مدیران

 

  

  دفتر مرکزي :

-میدان مطهري-سمنان
  مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  : دورنگار

33444813 )023(  

  

 مشاوره مدیریتخدمات 
 34037/123پروانه به 

داراي نماد اعتماد 
الکترونیک از سازمان 
 توسعه تجارت ایران

داراي نشان ملی 
 ساماندهی(ثبت ملی)

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

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

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

 150  کیش نوین کرانه شرکت  رنت کار IMS  اجرا شده

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

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

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

 154  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی ISO 14001:2015  اجرا شده

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

 156  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی IMS  اجرا شده

 157  نیمع قشن مهراز شرکت عمرانی HSE-MS  اجرا شده

 158  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی ISO 10006:2017  اجرا شده

 159  نیمع نقش مهراز شرکت عمرانی ISO 10004:2018  اجرا شده

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

 161  خوشه طالیی صفا  صنایع غذایی ISO 9001:2015  در حال اجرا

 162  خوشه طالیی صفا  صنایع غذایی ISO 22000:2018  در حال اجرا

 163  خوشه طالیی صفا  صنایع غذایی HACCP  در حال اجرا

 164 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد ISO 14001:2015  در حال اجرا

 165 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد ISO 45001:2018  در حال اجرا
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 166 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد ISO 10004:2018  در حال اجرا

 167 قیدق کشش پارس شرکت  سایزینگ میلگرد CE  در حال اجرا

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

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

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

 171  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی IMS  اجرا شده

 172  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی ISO 22000:2018  اجرا شده

 173  مافان یماه پودر شرکت  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

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

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

 176  زدی ریکو صنعت کنترل شرکت  تولید عملگر ISO 45001:2018  اجرا شده

 177  زدی ریکو صنعت کنترل شرکت  تولید عملگر IMS  اجرا شده

 178  آپادانا دایسا يدیتول عیصنا  صنایع غذایی ISO 22000  در حال اجرا

 179  آپادانا دایسا يدیتول عیصنا  غذایی صنایع HACCP  در حال اجرا

 180  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 9001:2015  در حال اجرا

 181  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 14001:2015  در حال اجرا

 182  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 45001:2018  در حال اجرا

 183  شرکت شکوه شهد مهاجر  یصنایع غذای IMS  در حال اجرا

 184  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی ISO 22000  در حال اجرا



مرکز مشاورمدیریت 
  خانه مدیران

 

  

  دفتر مرکزي :

-میدان مطهري-سمنان
  مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  : دورنگار

33444813 )023(  

  

 مشاوره مدیریتخدمات 
 34037/123پروانه به 

داراي نماد اعتماد 
الکترونیک از سازمان 
 توسعه تجارت ایران

داراي نشان ملی 
 ساماندهی(ثبت ملی)

 185  شرکت شکوه شهد مهاجر  صنایع غذایی HACCP  در حال اجرا

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

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

 188  شرکت گلشیر ارمغان  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 189    غرب بهشت تابلو سیپرد شرکت  تولید تابلو برق ISO 9001:2015  اجرا شده

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

 190    جنوب طرح اكیرو شرکت  گاز و پتروشیمی و پاالیش

 HSE-MS  اجرا شده
ن قطعات صنایع نفت و ساخت و تامی

 191    جنوب طرح اكیرو شرکت  گاز و پتروشیمی و پاالیش

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

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

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

 195  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال IMS  اجرا شده

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

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

 198  راكیآژ رتتجا انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 10004:2018  اجرا شده

  199  راكیآژ تجارت انیک شرکت  گارانتی دیجیتال ISO 10002:2018  اجرا شده

 يولوژیراد و یسونوگراف کینیکل  کلینیک ISO 9001:2015  اجرا شده
  200    عادیم

 يولوژیراد و یسونوگراف کینیکل  کلینیک IWA1  اجرا شده
 201    عادیم

 فرداد ییایدر یمهندس رکتش  مهندسی دریایی ISO 9001:2015  اجرا شده
 202  مانا مهر

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

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

 204 مانا مهر

  مهندسی دریایی IMS  اجرا شده
 فرداد ییایدر یمهندس شرکت

 205 مانا مهر

  مهندسی دریایی HSE-MS  اجرا شده
 فرداد ییایدر یمهندس شرکت

 206 مانا مهر

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

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

 209  ینیهلدینگ تد امالك، رستوران، کترینگ ISO 45001:2018  اجرا شده

 210  هلدینگ تدینی امالك، رستوران، کترینگ IMS  اجرا شده

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

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

 213  بتانیر  برق ISO 45001:2018  اجرا شده

 214  شرکت الکتروقائم LEDتولید چراغ  CE  اجرا شده

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

 216  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 14001:2015  اجرا شده

 217  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 45001:2018  اجرا شده

 218  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی IMS  اجرا شده

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

 220  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی HACCP  اجرا شده

 221  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی GMP  اجرا شده

 222  سبالن شهد  تولید عسل طبیعی ISO 10004:2018  اجرا شده
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 223  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  ISO 9001:2015  اجرا شده

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

 225  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  ISO 45001:2018  اجرا شده

 226  شرکت صنعتی طیور زنجان  کشتارگاه  IMS  اجرا شده

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

 228  جانشرکت صنعتی طیور زن  کشتارگاه  HACCP  اجرا شده

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

 230 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی ISO 14001:2015  اجرا شده

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

 232 پترو صنعت پارسین خزر  روشیمیتولید تجهیزات پت IMS  اجرا شده

 233 پترو صنعت پارسین خزر  تولید تجهیزات پتروشیمی HSE-MS  اجرا شده

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

 235  مجموعه پاراسیویل  آموزشی ISO 9001:2015  اجرا شده

 236  پاراسیویلمجموعه   آموزشی ISO 10004:2018  اجرا شده

 237  صرافی رادین  صرافی ISO 9001:2015  اجرا شده

 238  صرافی رادین  یصراف ISO 10004:2018  اجرا شده

 239  صرافی رادین  یصراف ISO 10002:2018  اجرا شده

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

 241  رکت فاخر جامه ایرانیانش  تولید پوشاك ISO 14001:2015  اجرا شده
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 242  شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاك ISO 45001:2018  اجرا شده

 243  شرکت فاخر جامه ایرانیان  تولید پوشاك IMS  اجرا شده

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

 245  شرکت مه نورد یاران  شهري حمل و نقل درون و برون ISO 9001:2015  اجرا شده

 246  شرکت مه نورد یاران  حمل و نقل درون و برون شهري ISO 14001:2015  اجرا شده

 247  شرکت مه نورد یاران  حمل و نقل درون و برون شهري ISO 45001:2018  اجرا شده

 248  شرکت مه نورد یاران  حمل و نقل درون و برون شهري IMS  اجرا شده

 249  شرکت مه نورد یاران  حمل و نقل درون و برون شهري HSE-MS  اجرا شده

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

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

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

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

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

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

 256  گروه مهندسین مشاور ایتسن  مهندس مشاور ISO 9001  اجرا شده

 257  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی ISO 9001  اجرا شده

 258  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی ISO 14001  اجرا شده

 259  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی ISO 45001  اجرا شده

 260  سپهر ایرانیان پگاهان  صنایع غذایی ISO 22000  اجرا شده
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 261  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 262  پگاهان سپهر ایرانیان  صنایع غذایی GMP  اجرا شده

 263  مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی  ISO 9001  اجرا شده

 264  مجموعه ابی دلفین  مجموعه تفریحی  ISO 10004  اجرا شده

 265  مجموعه ابی دلفین  جموعه تفریحیم  ISO 10002  اجرا شده

 266  انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول ISO 9001  اجرا شده

 267 انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول ISO 14001  اجرا شده

 268 انشیرا عصر پرشنگ هوشمند محصوالت دیتول ISO 45001  اجرا شده

 269 انشیرا عصر نگپرش هوشمند محصوالت دیتول CE  اجرا شده

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

 270  الملل نیب

 271  شرکت آرد برکت  تولید انواع آرد  ISO 9001  اجرا شده

 ISO 9001  اجرا شده
قالب صنایع  ساخت و تعمیر پانچ و

 272  صنعت برج يقالبساز شرکت  کاشی وسرامیک

 ISO 14001  اجرا شده
قالب صنایع  ساخت و تعمیر پانچ و

 273  صنعت برج يقالبساز شرکت  کاشی وسرامیک

 ISO 45001  اجرا شده
قالب صنایع  ساخت و تعمیر پانچ و

 274  صنعت برج يقالبساز شرکت  کاشی وسرامیک

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

شرکت توسعه و عمران ایثار   پیمانکار ISO 14001  اجرا شده
 276  سبالن

شرکت توسعه و عمران ایثار   پیمانکار ISO 45001  اجرا شده
 277  سبالن

 278  شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار ISO 9001  اجرا شده

 279  شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار ISO 14001  اجرا شده



مرکز مشاورمدیریت 
  خانه مدیران

 

  

  دفتر مرکزي :

-میدان مطهري-سمنان
  مجتمع خدماتی افق

  تلفن :

33444814 )023(  

33444813 )023(  

  : دورنگار

33444813 )023(  

  

 مشاوره مدیریتخدمات 
 34037/123پروانه به 

داراي نماد اعتماد 
الکترونیک از سازمان 
 توسعه تجارت ایران

داراي نشان ملی 
 ساماندهی(ثبت ملی)

 280  راح اسفراینشرکت گرم ط  پیمانکار ISO 45001  اجرا شده

 281  شرکت گرم طراح اسفراین  پیمانکار HSE-MS  اجرا شده

 282  بیوتایم  سامانه آنالین ISO 9001  در حال اجرا

 283  بیوتایم  سامانه آنالین ISO 10004  در حال اجرا

 284  بیوتایم  سامانه آنالین ISO 10002  در حال اجرا

 285  یمبیوتا  سامانه آنالین ISO 27001  در حال اجرا

 286  بورچا سهند شرکت  تولید حوله خشک کن ISO 9001  در حال اجرا

 287 بورچا سهند شرکت  تولید حوله خشک کن ISO 14001  در حال اجرا

 288 بورچا سهند شرکت  تولید حوله خشک کن ISO 45001  در حال اجرا

 289  جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی ISO 9001  اجرا شده

 290 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی ISO 22000  اجرا شده

 291 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی HACCP  اجرا شده

 292 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی GMP  اجرا شده

 293 جوان گستر نهال  شرکت  صنایع غذایی ISO 17025  اجرا شده

 294  پین پارسیانشرکت مارلیک کاس  صنایع غذایی ISO 9001  در حال اجرا

 295  شرکت مارلیک کاسپین پارسیان  صنایع غذایی ISO 14001  در حال اجرا

 296  شرکت مارلیک کاسپین پارسیان  صنایع غذایی ISO 45001  در حال اجرا

 297  شرکت مارلیک کاسپین پارسیان  صنایع غذایی ISO 22000  در حال اجرا

 298  کاسپین پارسیان شرکت مارلیک  صنایع غذایی HACCP  در حال اجرا
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 299  شرکت مارلیک کاسپین پارسیان  صنایع غذایی HSE-MS  در حال اجرا

 300  شرکت مارلیک کاسپین پارسیان  صنایع غذایی GMP  در حال اجرا

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

 بهاران صنعت نوآوران کتشر  تولید مصنوعات فلزي ISO 9001  اجرا شده
 302  ماندگار

  تولید مصنوعات فلزي ISO 14001  اجرا شده
 بهاران صنعت نوآوران شرکت

 303 ماندگار

  تولید مصنوعات فلزي ISO 45001  اجرا شده
 بهاران صنعت نوآوران شرکت

 304 ماندگار

 ISO 9001  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه توزیع کننده 

 یشگاهیآزما
 305  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 14001  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه توزیع کننده 

 یشگاهیآزما
 306  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 45001  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه  کننده عیتوز

 یشگاهیآزما
 307  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 10004  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه  کننده عیتوز

 یشگاهیآزما
 308  رازیش طب رادیه شرکت

 ISO 13485  اجرا شده
 و یپزشک زاتیتجه توزیع کننده 

 309  رازیش طب رادیه شرکت  یشگاهیآزما

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

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

311 

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

312 

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

313 

 314  ایلیا دژ خشت شرکت  عمرانی ISO 9001  اجرا شده

 315  ایلیا دژ خشت شرکت یعمران ISO 14001  اجرا شده

 316  ایلیا دژ خشت شرکت یعمران ISO 45001  اجرا شده

 317  ایلیا دژ خشت شرکت یعمران HSE-MS  اجرا شده
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 318  شرکت امید جم  خدمات عمومی و حمل و نقل ISO 14001  اجرا شده

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

 320  شرکت امید جم  و نقلخدمات عمومی و حمل  HSE  اجرا شده

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

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

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

 324  جهان تجارت سپهر  لید گرانول و کامپاندهاي پلیمريتو CE  اجرا شده

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

 325  شرکت توسعه ارتباطات مبتکر  افزارهاي الکترونیک

 326  آویسا پالست سبز یکتا  تولید ظروف یکبار مصرف  ISO9001  اجرا شده

 327  سا پالست سبز یکتاآوی  تولید ظروف یکبار مصرف ISO 14001  اجرا شده

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

 329  شرکت ایران رامپ  پیمانکار ساختمانی ISO 9001  اجرا شده

 330 ایران رامپ شرکت پیمانکار ساختمانی ISO 14001  اجرا شده

 331 پایران رام شرکت پیمانکار ساختمانی ISO 45001  اجرا شده

 332 ایران رامپ شرکت پیمانکار ساختمانی HSE-MS  اجرا شده

 333  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران ISO 9001  اجرا شده

 334  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران ISO 22000  اجرا شده

 335  شرکت زعفران تک چین تولید زعفران HACCP  اجرا شده

 336  شرکت زعفران تک چین نتولید زعفرا FSSC 22000  اجرا شده
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 337  شرکت سردینه سازان توس  سیستم هاي سرمایشی  ISO9001  اجرا شده

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

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

 ISO 9001  اجرا شده
ورده هاي بسته بندي و صادرات فرآ

 340  شرکت آذر گوشت لذیذ  گوشتی

 ISO 22000  اجرا شده
بسته بندي و صادرات فرآورده هاي 

 341  شرکت آذر گوشت لذیذ گوشتی

 HACCP  اجرا شده
بسته بندي و صادرات فرآورده هاي 

 342  شرکت آذر گوشت لذیذ گوشتی

 343  شیرینی پوریا  قنادي ISO 9001  اجرا شده

 344 شیرینی پوریا قنادي ISO 22000  اجرا شده

 345 شیرینی پوریا قنادي HACCP  اجرا شده

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

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

 348 شرکت ترز شعله سبز نگین تاسیسات و تجهیزات OHSAS18001  اجرا شده

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

 350  سازه هاي فلزي یاسان  سازه هاي فلزي  ISO9001  اجرا شده

 351 سازه هاي فلزي یاسان  سازه هاي فلزي ISO14001  اجرا شده

 352 سازه هاي فلزي یاسان  سازه هاي فلزي OHSAS18001  اجرا شده

 353  شرکت پارس کشش دقیق  نگ میلگردسایزی ISO9001  در حال اجرا

 354  شرکت پارس کشش دقیق  سایزینگ میلگرد IATF  در حال اجرا

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري  CE  اجرا شده
 355  دیواري پالسکا یزد
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شرکت مهندسان مشاور مهراز   مشاور  ISO9001  اجرا شده
 356  بوم

 357  چارچیزفست فود   فست فود  ISO9001 اجرا شده

 358  فست فود چارچیز  فست فود  ISO14001 اجرا شده

 359  فست فود چارچیز  فست فود OHSAS18001 اجرا شده

 360  فست فود چارچیز  فست فود ISO 22000 اجرا شده

  ISO9001 اجرا شده
محصوالت الکترونیک تامین خدمات 

 361  جرون منیا سکان شرکت  کمک ناوبري دریایی و رادیویی

 362  شرکت ریل گستر خلیج فارس  راه و ترابري  ISO9001 ا شدهاجر

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

 364  شرکت ریل گستر خلیج فارس  راه و ترابري OHSAS18001 اجرا شده

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

 366 اراك خدمات ایپو شرکت حمل و نقل و پروژه هاي برق ISO14001  اجرا شده

 367 اراك خدمات ایپو شرکت حمل و نقل و پروژه هاي برق OHSAS18001  اجرا شده

 368  قنادي خوشه  قنادي ISO 9001 اجرا شده

 369  قنادي خوشه  قنادي ISO 22000 اجرا شده

 370  قنادي خوشه  قنادي HACCP اجرا شده

 371  قنادي خوشه  قنادي  GMP شدهاجرا 

 372  قنادي خوشه  قنادي ISO 10004 اجرا شده

 373  هیابن ریهژ  بتن HSE-MS  اجرا شده

 374  ادویه گلی  تولید ادویه HACCP اجرا شده
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 375  ادویه گلی  تولید ادویه ISO 22000 اجرا شده

 376  سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب ISO9001 اجرا شده

 377  سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب ISO14001 اجرا شده

 378  سازآب اندیشان جوان  پیمانکار آب OHSAS18001 اجرا شده

 379  آزمایشگاه تشخیص طبی ماهان  تشخیص طبی ISO9001 اجرا شده

 380  آزمایشگاه تشخیص طبی ماهان  تشخیص طبی ISO15189 اجرا شده

 381  آذر رخشش تبریزشرکت  خدمات پشتیبانی ISO9001 اجرا شده

 382  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی ISO14001 اجرا شده

 383  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی OHSAS18001 اجرا شده

 384  شرکت آذر رخشش تبریز خدمات پشتیبانی HSE-MS اجرا شده

 ISO9001 اجرا شده
مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت 

 385  ان فارسشرکت صادق کاو   مصالح

 ISO 10006 اجرا شده
مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت 

 386  شرکت صادق کاوان فارس   مصالح

 HSE-MS اجرا شده
مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت 

 387  شرکت صادق کاوان فارس   مصالح

 برق تایب یصنعت ،يدیتول مجتمع  تولید تابلو برق ISO9001 اجرا شده
 388  جنوب

 لید تابلو برقتو ISO14001 اجرا شده
 برق تایب یصنعت ،يدیتول مجتمع

 389  جنوب

 تولید تابلو برق OHSAS18001 اجرا شده
 برق تایب یصنعت ،يدیتول مجتمع

 390  جنوب

 391  شرکت رز خواب کاالي خواب ISO9001 اجرا شده

 392  شرکت درفک منجیل  سیم و کابل ISO9001 اجرا شده

 393 درفک منجیل شرکت سیم و کابل ISO14001 اجرا شده
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 394 شرکت درفک منجیل سیم و کابل OHSAS18001 اجرا شده

 395 شرکت درفک منجیل سیم و کابل CE اجرا شده

 396  الکترو گنبد رضا  کابین هاي برودتیتولید  ISO9001  اجرا شده

 397  الکترو گنبد رضا  کابین هاي برودتیتولید  ISO10004  اجرا شده

 398  الکترو گنبد رضا  کابین هاي برودتیلید تو ISO10002  اجرا شده

 399  رضا گنبد الکترو  یبرودت يها نیکاب دیتول CE  اجرا شده

 400  شرکت ابرسازه آریانا  محصوالت کامپوزیتی ISO9001  اجرا شده

 401 شرکت ابرسازه آریانا محصوالت کامپوزیتی ISO14001  اجرا شده

 402 شرکت ابرسازه آریانا محصوالت کامپوزیتی OHSAS18001  اجرا شده

 403 شرکت ابرسازه آریانا محصوالت کامپوزیتی CE  اجرا شده

 404  برج بتن آران و بیدگل  تولید بتن آماده ISO9001  اجرا شده

 405  شرکت خوراك گستران دام تولید خوراك دام و طیور ISO9001 اجرا شده

 406  تران دامشرکت خوراك گس تولید خوراك دام و طیور GMP اجرا شده

 407  پارس امین بهنود  تامین تجهیزات صنعتی ISO9001 اجرا شده

 408  پارس امین بهنود  تامین تجهیزات صنعتی ISO10004 اجرا شده

 409  شرکت پارس تامین پرشین  تامین تجهیزات صنعتی ISO10004  اجرا شده

 410  نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل ISO9001  اجرا شده

 411  نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل ISO14001 شدهاجرا 

 412  نیرو کابل البرز  تولید سیم و کابل OHSAS18001 اجرا شده
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 413  شرکت کاشی مرجان اصفهان  تولید کاشی CE  اجرا شده

 آزاد منطقه آرش سازان انبوه  پیمانکار ISO9001  اجرا شده
 414  یانزل

 پیمانکار ISO14001 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
415 

 پیمانکار OHSAS18001 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
416 

 پیمانکار ISO10002 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
417 

 پیمانکار ISO10004 اجرا شده
 آزاد منطقه آرش سازان انبوه

 یانزل
418 

 آزاد منطقه آرش سازان انبوه  پیمانکار ISO10006 اجرا شده
 419  یانزل

 420  شرکت نیروسامان خاور  تابلو برق HSE-MS  اجرا شده

 421  شرکت پارس تامین پرشین  تامین تجهیزات صنعتی ISO 9001  اجرا شده

 422  تیوآب  تولید دستگاه تصفیه آب ISO9001  اجرا شده

 423  لیاصنایع سپهر ای  تولید فیلترهاي صنعتی ISO9001  اجرا شده

 424  هپاسکو  تجهیزات پزشکی CE  اجرا شده

 425  شیرآالت صنعتی شیرود  تولید شیرآالت صنعتی ISO 9001  اجرا شده

 426  رودیش یصنعت رآالتیش  تولید شیرآالت صنعتی CE  اجرا شده

 427  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار ISO9001  اجرا شده

 428  ايشرکت برگ سبز چ  پیمانکار ISO14001 اجرا شده

 429  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار OHSAS18001 اجرا شده

 430  شرکت برگ سبز چاي  پیمانکار HSE-MS اجرا شده

 431  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار ISO9001  اجرا شده
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 432  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار ISO14001 اجرا شده

 433  رشرکت نور سحر پلدخت  پیمانکار OHSAS18001 اجرا شده

 434  شرکت نور سحر پلدختر  پیمانکار HSE-MS اجرا شده

 435  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ ISO9001  اجراشده 

 436  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ ISO14001 اجراشده

 437  نانو پایه رویان مهرشرکت   نانو مستربچ OHSAS18001 اجراشده

 438  نانو پایه رویان مهرشرکت   بچنانو مستر CE اجراشده

 ISO 17025  اجرا شده

  

 439  شرکت زاگرس پلیکاي همدان  ولید لوله هاي پلی اتیلنت

شرکت تولیدي صنعتی خوشه   شیرآالت صنعتی ISO 9001  اجرا شده
 440  زن

 441  شرکت لوله سازان ستاره سمنان  لوله پی وي سی و پلی اتیلن ISO9001  اجرا شده

 442  شرکت لوله سازان ستاره سمنان  لوله پی وي سی و پلی اتیلن ISO14001  اجرا شده

 443  شرکت لوله سازان ستاره سمنان  لوله پی وي سی و پلی اتیلن OHSAS18001  اجرا شده

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

 445  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی ISO9001  اجرا شده

 446  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی ISO14001  اجرا شده

 447  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی OHSAS18001  اجرا شده

 448  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی ISO22000  اجرا شده

 449  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی نشان حالل  اجرا شده

 450  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی GMP  اجرا شده
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 451  دامغان یرض ییغذا عیصنا  مواد غذایی HACCP  اجرا شده

 452  شرکت ابزاردرمان  تجهیزات پزشکی ISO 13485  اجرا شده

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

 ISO 9001  اجرا شده
ع انواو  د کامپاند و گرانول پلیمريتولی

 454  مدیران پلیمر  مستر بچ هاي پلیمري

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

 ISO 9001  اجرا شده
تولید تخصصی آسانسور و قطعات 

 456  صنایع ذوب قارتال  آسانسور

 CE  اجرا شده
تولید تخصصی آسانسور و قطعات 

 457  ذوب قارتالصنایع   آسانسور

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

 459  شرکت تیوآب  تولید دستگاه تصفیه آب ISO 13485  اجرا شده

 460  شرکت واریان سازه سپهر  تولید قالب هاي فلزي ISO9001  اجرا شده

 461  رشرکت واریان سازه سپه  تولید قالب هاي فلزي ISO14001  اجرا شده

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

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

 464  حامی نیکان پاسارگاد  حقوقی و گردشگري ISO 9001  اجرا شده

 ISO9001  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

 465  سازه هاي انتقال تجهیزات و  نفت

 ISO14001  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

 466  تجهیزات و سازه هاي انتقال  نفت

 OHSAS18001  اجرا شده
تولید سازه هاي فلزي برق،مخابرات و 

 467  تجهیزات و سازه هاي انتقال  نفت

 ISO 9001  اجرا شده
امور مرتبط با سیستم هاي انتقال و 

  یعفوق توز
شرکت تعمیرات انتقال نیروي 

 468  شمال(تانش)

 469  شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز ISO9001  اجرا شده
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 470  شرکت ماهرامین سمنان  تولید مخازن نفت و گاز ISO14001  اجرا شده

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

 472  شرکت آب و عرش  عمرانی ISO9001  اجرا شده

 473  شرکت آب و عرش  عمرانی ISO14001  اجرا شده

 474  شرکت آب و عرش  عمرانی OHSAS18001  اجرا شده

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

ذ نعتی کاغص-شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري ISO14001  اجرا شده
 476  یزد دیواري پالسکا

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري OHSAS18001  اجرا شده
 477  یزد دیواري پالسکا

صنعتی کاغذ -شرکت تولیدي  تولید کاغذ دیواري ISO10004  اجرا شده
 478  یزد دیواري پالسکا

هر شرکت ظروف آتوساي کویر م  تولید ظروف آشپزخانه نسوز ISO9001  اجرا شده
 479  ایساتیس یزد

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

شرکت ظروف آتوساي کویر مهر   تولید ظروف آشپزخانه نسوز OHSAS18001  اجرا شده
 481  ایساتیس یزد

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

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

 484  شرکت مهاب کویر کومش  تاسیسات آب و فاضالب ISO9001  اجرا شده

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

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

 487  شرکت بتن دامغان  یعمران ISO9001  اجرا شده

 488  شرکت بتن دامغان  یعمران ISO14001  اجرا شده
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 489  شرکت بتن دامغان  یعمران OHSAS18001  اجرا شده

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

 491  شرکت سیم و کابل سپهر البرز  کابلسیم و  ISO14001  اجرا شده

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

 493  شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی ISO9001  اجرا شده

 494  شرکت آالچیق سازان پردیس  عمرانی ISO14001  اجرا شده

 495  سشرکت آالچیق سازان پردی  عمرانی OHSAS18001  اجرا شده

 496  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی ISO9001  اجرا شده

 497  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی ISO14001  اجرا شده

 498  شرکت ابنیه گستر شمالشرق  عمرانی OHSAS18001  اجرا شده

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

شرکت عمران گستر جهاد نصر   ت عمرانیشرک ISO14001  اجرا شده
 500  سمنان

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

 502  شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر ISO9001  اجرا شده

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

 504  شرکت عطر و ادکلن وزرا  خرید و فروش و توزیع عطر OHSAS18001  دهاجرا ش

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

 506  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري ISO9001  اجرا شده

 507  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري ISO14001  اجرا شده
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 508  شرکت ساحل نقش گیالن  پیمانکاري OHSAS18001  اجرا شده

شرکت ساختمانی آبراهان سیمره   پیمانکاري ISO9001  اجرا شده
 509  گیالن

شرکت ساختمانی آبراهان سیمره   پیمانکاري ISO14001  اجرا شده
 510  گیالن

شرکت ساختمانی آبراهان سیمره   پیمانکاري OHSAS18001  اجرا شده
 511  گیالن

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

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

 514  شرکت آریا بناي کومش  عمرانی  ISO 9001 اجرا شده

 515  توسعه اعیان گسترشرکت   عمرانی  ISO 9001 اجرا شده

 516  توسعه اعیان گسترشرکت   عمرانی HSE-MS اجرا شده

 517  رهپویان توسعه پارسشرکت  عمرانی HSE-MS اجرا شده

 518  عقیق سازه گسترشرکت   عمرانی HSE اجرا شده

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

 520  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  ISO9001 اجرا شده

 521  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  ISO14001 اجرا شده

 522  سی تک پارسیانشرکت   MDFتولید  OHSAS18001 اجرا شده

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

 524  سمنان برق يروین عیتوز شرکت توزیع برق BPR پروژه اجرا شده
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 )  همکارانو  ایزوسیستموره (مشترك مرکز مشاو ماقبل 95سال مشتریان سنوات 

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

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

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

ش شهرستانهاي پرور
  استان تهران

3 

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

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

ل تولید انواع پروفی 10  آموزش و پرورش جواد آباد  آموزش و پرورش
 9  ایران آلومینیوم  آلومینیوم

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

انتشارات بین المللی 
 11  گــاج

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

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

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

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

تولید انواع لوازم  22  آردل  صنایع لوازم خانگی
 21  توان گاز  خانگی

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

ستاره بین المللی  5هتل   خدمات هتلداري
تولیدکننده انواع  26  قم

 25  آریا پروفیل ارس UPVCپروفیل 

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

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

دربهاي فلزي استیل پالست و 
طراحی و ساخت  32  نـــودر  الکتروگالوانیزه

 31  الکترو دیمرون  تجهیزات اتوماسیون
انواع لوله و اتصاالت پلی 

زم تولید انواع لوا 34  لوله سبز چابهار  پروپیلن
 33  گلین گاز  خانگی

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

گروه مهندسی اقتصاد 
نماینده انحصاري  38  پارسیان

 37  بازرگانی پدیده  اپنژ -محصوالت فوما 

 39  کانون فرهنگی آموزش  آموزشگاه آزاد علمی 40  سی پانیدشرکت مهند  تولید کننده تابلو برق

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

تولید دستگاه شاتکریت پاشش 
  بتون

شرکت ایرانیان تندیس 
تولید مصنوعات چوبی  44  تونل

 43  کارچوب کیش  و دکوراسیون داخلی

 45  چاي تعاون  تولید چاي 46 کارآفرینان دماوند ريشوفاژ دیوا

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

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

تولید مخازن پلی  52  عقیق درخشان پارس تولید شیرآالت 
  پروپیلن

توان صنعت پالستیک 
 51  شیراز

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

تولید انواع چرخدنده هاي 
 56  سنگین دنده  صنعتی

پیمانکار ساخت 
پستهاي برق فشار 

  قوي
 55 اتانیــر

تولید انواع کمپرسورهاي هواي 
پیمانکار ساختمان و  58  هواسازان صبا  ردهفش

 57 آژند ریز تأسیسات

تولید انواع رنگ و  60  خزر زیتون گرگان  روغنکشی زیتون
 حالل

صنایع شیمیایی 
1,2,3 59 

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

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

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

مرکز جراحی فوق  کلینیک پزشکی
تولید سازه هاي  68 تخصصی گاندي

  صنعتی
شرکت رهیاب فلر 

 67  الوند

ع بسته بندي بیژن صنای بسته بندي مواد غذایی
محصوالت بتونی و  70 گنبد

 69 برلیان پرلیت کفپوش
تولید انواع رنگ و پوشش هاي 

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

نفت ،  EPCاجراي  74  اطمینان فرنام پتروشیمی
 73  مان انرژي راشاپیشگا گاز و پتروشیمی

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

بهینه سیستم صنایع 
 75 ایالم

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

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

 84 جهان گرانول تولید انواع گرانول
طراحی و ساخت 
محصوالت طال و 

 جواهرآالت
 83 هنر زرگران البرز

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

 85 کیان کار  ابنیه

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

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

 91 مبل پارمیس تولید مبلمان 92 ریزآبادگران و توسعه پا ساختمان
 ساخت و نصب سوله و 

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

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

مجتمع آموزشی 
تخصصی صنایع و 

 علوم دریایی
 95 فرا ساحل

باشگاه فرهنگی  98 نداي صحت شکیتولید تجهیزات پز
 ورزشی

مجموعه ورزشی 
 97 اکسیژن رویال

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

تولید مخازن پلی اتیلن و 
 102 توان پلیمر آسیا مصنوعات پالستیکی

تولید مخازن پلی 
اتیلن و مصنوعات 

 الستیکیپ
 101 آذین الوند آسیا

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

پستهاي برق فشار 
  قوي

 103 سوپر فاز

تولید تجهیزات  106 فناوري سانا پژوهش تجهیزات اعالم حریق
 105 فرحان طب نوین پزشکی

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

 107 آبنوس شیمی سپهر رزین

 110 نوژن گاز تولید لوازم خانگی
تولید انواع ساندویچ 

پنل و دیوارهاي پیش 
 ساخته

 109 فرا صنعت جدار

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

 111 کیش
و تولید انواع صنایع سلولزي 

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

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

 119 هلنا فست فود و رستوران 120 رداز امید کیشخانه پ مبلمان اداري

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

تولید مصالح  124 ایمن نگهدار ارتباط تولید تجهیزات مخابراتی
 123 یاسوران ساختمانی

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

 125 فروغ افکار حسابداري

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

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

صنایع دکوراسیون  132 پاك صدر خدمات تأمین نیروي انسانی
 131 الوین تجارت ارس ی و اداريداخل

تولید لوله و اتصاالت پلی 
 134 نیک پلیمر کردستان پروپیلن

در و پنجره 
آلومینیومی و شیشه 

  UPVCدو جداره و 
 133 روان درب آذر

 136 آرد گل تولید آرد
تولید صنعتی آجر 

نسوز ، کفپوش و انواع 
 نما

فرآورده هاي نسوز 
 135 آذرخش

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

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

تولید تجهیزات کاهش  142 پترو پالستیک تبریز تک غذایی
 141 هرامید ماه م مصرف سوخت

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

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

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

 بسته بندي و یکبار مصرف
 150 تولیدي ظروف محمودیان

پیمانکار راه و 
ساختمان در کشور 

 قطر
 -گروه مهندسی نور 

 149 قطر

 151 سیمان خوزستان  تولید سیمان 152  شرکت تهران دشت  تولید بتون

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

 153  رسول تهران

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

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

 159 کوشا سارا فن انسانی

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

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

 حفاري
موسسه فاطر قرارگاه خاتم 

تولید انواع فیلترهاي  166 االنبیاء
 165 فیلتر فاروق صنعتی

پیمانکارساخت و ساز 
تولید انواع لیفتراك و  168 بالست ابنیه تاسیسات

 167 آذرسهند باالبر

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

 169 زرین

ظروف  تولیدي 172 ریسندگی و بافندگی نساجی
 171 شازپالست محمودیان

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

 175 نوین کارتن سردشت تولید انواع کارتن 176 هنر زرگران البرز طراحی و تولید جواهرات

 177 میراب پروفیل هافمن تولید پروفیل 178 شرکت معادن سرمک معدن

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

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

 درمانگاه
مرکز جراحی و 

 181 درمانگاه آرا
تولید روغن و فراورده هاي 

رماتیک و خدمات انفو 184 خزر زیتون گرگان زیتون
 اتوماسیون اداري

شرکت خدماتی نیرو 
 183 غرب

فروش و خدمات پس از فروش 
 ایران خودرو

ایران  1024نمایندگی 
تولید انواع رنگ و  186 خودرو

 رزین
رنگ و رزین کیمیا 

 185 باهر

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

عایق رطوبتی اصفهان؛  عایق رطوبتی 190 گهر آبادان لید انواع مشتقات نفتیتو
 189 الیه بافان 

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

پیمانکار ساختمان و  193 دیاموند تولید قطعات خودرو
 192 ناسیس تاسیسات

تولید انواع مکمل هاي 
دانش و پژوهش  LEDپروژکتور  195 فرینام یسوخت

 194 مینوسا

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

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

کفپوش و موزائیک 
 198 توحید

خدمات تأمین نیروي  201 سیلکو نواع شیرآالتتولید ا
 200 خدمات برتر گرگان انسانی و کترینگ
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 ساماندهی(ثبت ملی)

  

 202 آرد علی آباد تولید آرد 203 کیمیا سفال تولید آجر ماشینی
مشاوره و آموزش ممیزي 

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

 پلی اتیلن
ساخت تابلو برق فشار  207 لی اتیلن بوکانپ

 206 تجهیز صنایع گلستان ضعیف و متوسط

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


