
  

 رزومه شرکت هوداک سیستم فرتاک 

 لوگو شرکت  اخذ گواهینامه  زمینه فعالیت  نام شرکت   ردیف

 تعمیر و نگهداری انواع واگنهای باربری و مسفری  آسان کاران پایا  1

ISO9001:2008 
OHSAS18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE-MS 

IMS 

  

 ISO9001:2008 آسفالت و بتن آزمایشگاه  آباد کیفیت پارس  2

 

 ISO9001:2008 پیمانکار راه سازی   آباد پایدار پارس  3

  

 کوپال پایدار  4
طراحی و تولید ماشین آالت سنگ شکن و تاسیسات  

 دانه بندی 

ISO9001:2008 
OHSAS18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

 ISO9001:2008 تامین نیروی انسانی  همیار نیرو البرز  5

   

6 
طرح و توسعه  

 آکام 
طراحی ، توسعه و اجرای پروژه های عمرانی و ابنیه  

 های نیروگاهی 
ISO9001:2008 

  

 ISO9001:2008 هیدرو گرافی   GISمهندسی مشاوره نقشه برداری و   نقشه نگار مبنا  7

  

 

 

8 
سزوش صنعت  

 کمره  
 ISO9001:2008 مشاور مالی اقتصادی مدیریت 

  

 ISO9001:2008 تولید محصوالت آرایشی بهداشتی  گل افشان آرایش  9

  



  

 ISO9001:2008 خدمات حمل مسافر  ایده آل شهرآرا  10
  

 پیمانکار راهسازی و ساختمان  آباد راهان پارس  11

ISO9001:2008 
OHSAS18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

 ISO9001:2008 خدمات پس از فروش خودرو فروش و  نسیم یدک سلدوز  12

  

 خدمات و تأمین نیروی انسانی  تارا نام آسیا  13

ISO9001:2008 
OHSAS18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

14 
 سام الکترونیک 

 )سامسونگ(  
 تولید لوازم صوتی و تصویری 

 
ISO9001:2008 

OHSAS18001:2007 
ISO14001:2004 

IMS 
  

 ISO9001:2008 خدمات حقوقی  حقوقی جم  15

  

16 
دریا کوالک خرم  

 آباد 
 تولید انواع نوشابه 

ISO9001:2008 
ISO22000:2005 

  

 سازه پردازان  17

مخازن ذخیره و تحت فشار،سازه های  
 هیدرومکانیکال،سکوهای 

نفتی،سازه های فلزی،ماشین سازی،تجهیزات   
 فیلتراسیون 

ISO9001:2008 
OHSAS18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE-MS 

IMS 

  

 طراحی، تامین و تولید قطعات ابزار دقیق دیفاکو  18
ISO9001:2008 

CE 

  



  

 ISO9001:2008 تولید لوله های چند جداره پلی اتیلن لوله سازی غرب  19
  

20 

 توسعه خدمات 
 خودرویی  

 رفاه ایرانیان 
 خدمات حمل نقل و امداد خودرو 

ISO 9001:2008 
IS010001 
IS010002 
IS010004 

  

 تولید مواد شیمیایی و سیستم های تصفیه آب  رسوب گیری  21

 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2004 

HSE – MS 
IMS 

  

22 
 پرهان جوش 

 هگمتان  
 ISO9001:2008 آزمایشگاهی جوش ، بتن و ژئوتکنیک خدمات 

  

23 
تجهیز ارگ  

 پارسیان 
مهندسی،خدمات پس از فروش و تامین تجهیزات نفت  

 ، گاز و پتروشیمی 
ISO 9001:2008 

  

 ISO 9001:2008 خدمات پس از فروش سیستمهای توزین  صنایع پند  24
  

25 
 آسانسور 

 کار آمد  
 CEگواهینامه  بردهای آسانسور طراحی و تولید 

  

 پیشگام ترابر آریا  26
تعمیر و نگهداری ، تامین قطعات و راهبری در صنایع  

 ریلی 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 

  

27 

آزمایشگاه  
 تشخیص طبی 

 دکترکالنتری  
 ISO 9001:2008 آزمایشات تشخیص طبی 

  

 وابسته تولید شکر و محصوالت   قند اقلید  28

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

ISO22000:2005 

  



  

 ISO 9001:2008 تجارت الکترونیک –تبلیغات اینترنتی آسان تبلیغ  29

  

 تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن  البرز پالستیک  30

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

 ISO 9001:2008 طراحی و تولید انواع خرپاهای فلزی و قطعات بتنی  حلوان ابر سازه  31

 

32 
صالحکاران  

 سپاهان 

ابنیه ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی  
 ،صنعت و معدن ، نفت و گاز و همکاری در طراحی ، 

 . EPCنصب و راه اندازی در قالب پروژه های  

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

33 
طیف پردازان  

 سپهر 
طراحی، تولید و نصب و راه اندازی ابزار دقیق و  

 سیستم های مانیتورینگ 
ISO 9001:2008 

ISO/TS29001:2010 

  

 ISO 9001:2008 طراحی مهندسی و تولید قطعات صنعتی ویژن تجهیز پارسا  34

  

 روداب پایدار  35
های آبیاری زهکشی،کشاورزی،منابع  مشاوره شبکه 

 طبیعی،دامپروری 
ISO 9001:2008 

  

 IT ISO 27001خدمات   فن آوران انیاک  36

  



  

37 
 کارون شیمی 

 خوزستان  
 تولید مواد شیمیایي تصفیه آب 

 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2004 

HSE – MS 
IMS 

  

 ISO 9001:2008 مشاوره فنی  –کاال بازرسی فنی و  اندیشه پردازان  38

  

 ISO 9001:2008 تولید پک های آموزشی و درسی  5مجموعه جی  39

  

40 
جهان سیر منطقه  

 آزاد انزلی 
 زیارتی  –گردشگری  – سیاحتی   -هواپیمایی  

ISO 9001:2008 
ISO10002:2004 

  

41 
سپاهان توان  

 گستر 

تأمین،  طراحي، مهندسي، نظارت، ساخت، تولید، 
 نصب، تست، راه اندازي، تعمیر و نگهداري 

كلیه سیستم ها و تأسیسات برق، الكترونیك و كنترل   
 صنعتي 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

42 
زیبا اسکان  

 کادوس 
 پیمانکاری راه سازی و ساختمانی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

 مانی پالست  43
 ساخت قالب و تولید انواع ظروف پالستیکی   - طراحی

و نایلون و تولید انواع مواد غذایی،لبنی، بهداشتی،  
 سلولزی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  

44 
 نوژان ارتباطات 

 پرشین  
سیستمهای  مشاوره ، فروش ، نصب و راه اندازی 

 ارتباطی و مخابراتی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

45 
 مرکز پشتیبانی 

 انفورماتیک  
 ISO 9001:2008 ارائه راهکارها و تجهیزات شبکه و امنیت شبکه 

  



  

 مهرنام توسعه  46

خدمات عمومی )نظافتی ، حفاظتی ، فضای سبز ،  
نگهداری ، تامین نیروی انسانی ، غرفه  سرویس و 

 داری و غیره( 
 و خدمات تشریفات مسافر و بار برای فرودگاه ها   

ISO 9001:2008 

  

 متین کاال  47
تولید و توزیع محصوالت سلولزی .شوینده. ومواد  

 غذایی. پوشال کولر ابی 
ISO 9001:2008 

  

 اداری و مدارس طراحی و تولید تجهیزات  کیمیا تجهیز  48
ISO 9001:2008 
 ISO10002:2004 
ISO10004:2010 

  

49 
تهویه مکش و  

 دهش 
تولید کننده انواع تهویه های صنعتی و مطبوع، تست  

 های فنی و مشاوره 
ISO 9001:2008 

  

50 
 تجهیزات ابزار 

 دقیق آتبین  
 ISO 9001:2008 طراحی و تولید دستگاههای اندازه گیری ابزار دقیق 

  

 آریاپالست  51

طراحی   -تهیه ، فرآوری و تولید محصوالت شیمیایی  
 قالب 
 

 و   تولید ظروف پالستیکی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

 
 
 
  

52 
 مجتمع فوالدی 

 روی اندود  
تولید ورق های گالوانیزه ، رنگی و انواع فرمینگ  

 ورق 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 بینا صنعت ریلی  53
 نگهداری و تعمیرات انواع ماشین آالت سنگین و ریلی 

 طراحی ، بازسازی و ساخت قطعات صنعتی  – 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
IMS 

  



  

 ISO 9001:2008 رستوران تهیه غذا و  هانی حاج محمد  54

  

 ISO 9001:2008 تولید قطعات بدنه کامیون های ولوو  نگین ولوو  55

  

56 
آرشام پیمان  

 جنوب 

طراحی ، مهندسی ، ساخت ، تأمین ، نصب ، تست ،  
راه اندازی ، تعمیر و نگهداری   کلیه سیستم ها و  

 تاسیسات برق 
، الکترونیک وکنترل صنعتی در زمینه سیستم های   

 تولید ، انتقال و توزیع انرزی الکتریکی  

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

57 
گروه تولیدی  
 صنعتی آلفام 

 تولید رادیاتورهای آلومینیومی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

58 
مارین صنعت  

 پارس آراد 
اجرای پروژه ها و تأمین تجهیزات صنایع نفت و گاز و  

 پتروشیمی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 
ISO /TS 29001:2010 

  

59 
مشاور راهیاب  

 بهینه 
حمل و نقل  خدمات مشاوره مهندسی راه ، راه آهن و 

 وترافیک 
9001پیاده سازی استاندارد   

  

 تیام شبکه  60
مشاوره ، طراحی و نگهداری شبکه های کامپیوتری و  

 مرکز داده ها 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

 
 
  

 ISO 9001:2008 مهندسی ، تامین و پیمانکار راه و ساختمان  آرین سازان آکام  61
  



  

62 
پیشگامان راه  

 کوثر 

  ه یکل ی ، راه انداز ش ی، ساخت ، نصب ، آزما ن یتأم
 قطعات و 

، تدارکات ، ساخت و ساز  یو مهندس  مجامع  (EPC) 
، قدرت   کی ، برق ، الکترون ییمایدر صنعت هواپ

،   یمی، نفت و گاز و صنعت پتروش  ی کنترل صنعت
ی عمران  ی پروژه ها  

ISO 9001:2008 
ISO28001 

  

63 
آمایش لوازم  
 کهربای آسیا  

تولید وتامین تجهیزات برقی ضد انفجار و ضد گرد و  
 غبار 

ISO /TS 29001:2010 

  

64 

الکل و سرکه  
 سازی 

 ویسیان لرستان  
 تولید الکل و سرکه تقطیری 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 آفتاب تابان کنزا  65
دستگاههای جوش, پمپ های فشار   طراحی وساخت 

 قوی پیستونیوکارتریج,طراحی وساخت تجهیزات 
 GAS PRESSURE WELDING 

ISO 9001:2008 
ISO 3834 

  

 نان و شیرینی پزی و فروش ) قنادی (  میالوه  66
ISO 9001:2008 
ISO22000:2005 

  

67 

سازندگان دیارگیل  
 منطقه

انزلی  آزاد 
 )سادیگ( 

هلدینگ : بازرگانی ، عمرانی ، توریستی ، تولیدی و  
 خدماتی 

ISO 9001:2008 
ISO10002:2004 

  

 سامان گستر خاور  68
پیمانکار مهندسی ، تامین و خدمات در جاده ،  

 تجهیزات  
 معدن ، تونل ومهندسی عمران 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 زمین پاک پرشیا  69

ریزي ، نظارت ،  طراحي ، مشاوره ، آموزش ، برنامه
هاي الزم در  نامه ها و گواهي اجراء و صدور تاییدیه 

 زمینه  
هاي پاكسازي مناطق آلوده به مین و مهمات ،  مهارت 

 ها ادوات و تجهیزات جنگي بجاي مانده از جنگ 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  



  

 ترانشه پل راه  70

مشاوره ، طرح ، اجرا و ساخت انواع راهها نظیر جاده  
 های اصلی و فرعی و بزرگراهها راههای 

ریلی باند فرودگاه و ساخت انواع ابنیه و تاسیسات و   
 سازه های آبی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 نوین پودمان برتر  71
  – تولید انواع محصوالت ذخیره گرما و سرما 

 محصوالت بر پایه نانومواد 
ISO 9001:2008 

 CE گواهینامه

  

 شمال توسعه برق   72
برنامه ریزی ، طراحی و اجرای پروژه های انتقال و  

 توزیع نیروی برق 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 تولید و پروسس زعفران  نگین زعفران  73
ISO 9001:2008 

 
ISO3632 

  

74 
گروه صنعتی  

 ساجدی 

 
 

میز و  طراحی و تولید مبلمان خانگی و اداری و 
 صندلی ناهار خوری 

ISO 9001:2008 

   

 تولیدكننده پروفیل هاي سقف و دیوار كاذب ساختمان  هامون پروفیل  75

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 
ISO10002 

  

76 
ابریشم تاب  

 شهریار 
 تولید انواع نخ و طناب پالستیکی 

ISO 9001:2008 
 

ISO14001:2004 

  



  

77 
نیکو دریا دالن  

 کیش 
 خدمات بازرسی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

یی ما یهواپ  ع یدر صنا ی و بازرگان  ی خدمات فن فیدار پرواز پارت  78  ISO 9001:2008 

  

 طراحی و تولید ترموکوپل و قطعات پارس مهار  79

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

80 
صالحکاران  

 سپاهان 

ابنیه ، راه سازی ، تاسیسات و تجهیزات ، کشاورزی  
 ،صنعت و معدن ، نفت و گاز و همکاری 

در طراحی ، نصب و راه اندازی در قالب پروژه های   
EPC 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 ره سازان معراج  81
مانکار ی، تدارکات ، پ یمهندس  (EPC)  در جاده ها 

ی و ساختمان  یبزرگراه ، پروژه عمران  ،  
ISO 9001:2008 

  

 ISO 9001:2008 تولید مواد اولیه محصوالت بهداشتی و شوینده  پدیده شیمی جام  82

  

 احداث کنترل  83
پروژه های نفت و گاز و    EPCمشاوره و پیمانکاری 

 نیروگاهی، سیمان و مس 
HSE – MS 

  

84 
 گروه صنعتی 

 مصطفوی  

 
 

طراحی و تولید انواع قطعات الستیکی ، پالستیکی و  
 صنعتی 
  

ISO 9001:2008 
  



  

85 
 عمران و مسکن  

 سازان ایران 
 كارگزاري مسكن و مهندسي ساختمان 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

86 
 فست فود 

 فالمینگو  
 ISO 9001:2008 فست فود 

  

 قنادی  قنادی قاصدک  87
ISO 9001:2008 

 
ISO22000:2005 

  

 ابزار سنگ میهن  88

مانکار ی، تدارکات ، پ یمهندس  (EPC)   در ساخت و
 ساز 

  (   ی و اصالح ، مدن ی، بهساز  ی ، مقاوم ساز یحفار
 ،...) 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

  

 الند آب  89
طراحی مهندسی ، تامین و اجرای پروژه های سد  

 سازی ، ابنیه و ساختمانی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

90 
 پارس بافت 

گلستان    
ماشین االت صنایع مفتولی دستگاه اتومات  سازنده 

 فنس 
ISO 9001:2008 

 CE گواهینامه

  

 شیرینی پزی  قنادی پدیده یزدی  91
ISO 9001:2008 
ISO22000:2005 

  

92 

 مجتمع دانش بنیان 
کشت و صنعت   

 خرمان 
 تولید داروهای گیاهی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  



  

93 
 توسعه ماشین 

بیستون راه    
 طراحی ، ساخت ، نصب ، بهره برداری و نگهداری 

تاسیسات و ماشین آالت شن و ماسه و تولید آسفالت    
ISO 9001:2008 

  

94 
 ریستاب روانکار 

ایرانیان    
 تهیه و تامین انواع روانکارهای صنعتی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 ترانس پست پارس  95
 طراحی، خرید، نصب و راه اندازی پستهای فشار قوی  

 ، ضعیف و خطوط انتقال نیرو 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 مهندسی ، تامین و پیمانکار در زمینه راه و ساختمان  کیا آژند پی  96

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

97 
گروه صنعتی  

 بادوس 
 طراحی و تولید صنایع چوبی و فلزی

ISO 9001:2008 
ISO 10002 

  

 توسن تجارت ایلیا  98
مهندسی ، تامین ، پیمانکار ی و نصب و راه اندازی  

 در 
زمینه نفت ، گاز و پترو شیمی    

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 استقامت خطوط  99
تعمیرو نگهداری  -انجام روسازی بازسازی خطوط ریلی

 خطوط ریلی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 
ISO3834 

  

 پارس ریل   100
نگهداری و تعمیرات اساسی تجهیزات صنایع ریلی و  

 تامین قطعات 
ISO9001:2008 

  

 ISO9001:2008 هیدرو گرافی   GISمهندسی مشاوره نقشه برداری و   نقشه نگار مبنا  101
  



  

102 
سزوش صنعت  

 کمره  
 ISO9001:2008 مشاور مالی اقتصادی مدیریت 

  

103 
 عصر صنعت سبز 

 کاسپین ایرانیان  

 مدیریت و ساماندهی پسماندهای صنعتی،
 مدیریت و ساماندهی پسماندهای الکترونیکی، 

 مدیریت و ساماندهی پسماندهای داروئی و بیمارستانی. 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

104 

فارور صنعت  
 هرمز 
 

 ) فارور شیمی  

، مواد   ژهیو  ییا ی میآب و فاضالب ، مواد ش هیتصف
  ق ی، تحق ی ندی فرآ ییای مینفت و گاز ، مواد ش یی ایمیش

 آب و فاضالب  ه یو توسعه ، مشاوره تصف

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 
ISO10002 
ISO10004 

   

 پیمان برق پویا  105
 پروژه های انتقال و طراحی، تامین قطعات و اجرای  

 توزیع نیروی برق )ولتاژ باال و متوسط(  

SO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 تولید سیمان  سیمان الر سبزوار  106
ISO 14001 

 
OHSAS 18001 

  

107 
همیارطب  

 کسری)تن یار( 
 ISO 9001:2008 طراحی وتولید وسایل ارتوپدی وکفش وصندل طبی 

  

 اسکان داده  108
طراحی،تامین تجهیزات ونصب وراه اندازی کلیه شبکه  

 مخابراتی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

109 

موسسه تشریفاتی  
 سفر 

 گشت آسیا  
 خدمات خودرویی ونیروی انسانی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  



  

110 
بین المللی طرح  

 گستر دنا 

خدمات مشاوره مالی وسرمایه گذاری وبانکی،آماده  
 سازی وبازنگری وپایش  

وکنترل پروژه،تهیه منابع ومدیریت مالی وخدمات  
 امکان سنجی 

ISO 9001:2008 

  

111 
تحکیم فرجام  

 تهران 

طرح واجرای کلیه پروژه  
 ساختمانی،عمرانی،ابنیه،کانال 
 ،راه،تاسیسات مکانیکی وبرقی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 تولید مواد اولیه محصوالت بهداشتی وشوینده  پدیده شیمی جم 112

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 پترو صدر آب  113
 پروژه صنعت آب وتاسیسات وتجهیزات شهری وپایپ 

 epcجکینگ ومیکروتونلینگ و 

 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2004 

HSE – MS 
IMS 

  

 ISO 9001:2008 ماشین اداري  كارا همگام آریا  114

  

115 
امالک دیپلمات  

 فرمانیه 
 ISO 9001:2008 مشاورین امالک شمیرانات 

  

 شرکت مبلمان صبا  116
 تولیدمبلمان اداری وخانگی وهتلی وانجام دکوراسیون 

 
 وارایه خدمات پس ازفروش 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

117 
پدیده زمردین  

 افزار 
 ISO 9001:2008 طراحی،مهندسی،تولید وتامین ابزاردقیق 

  

118 
ارتباطات فن کام  

 کیش 
 
 

ISO 9001:2008 
  
  



  

 ارائه راهکار مخابراتی 
 
  

119 
فن آوران پارس  

 پرتو 
تاسیسات  -ابنیه -پتروشیمی -گاز –پیمانکار پروژه نفت 

 وراه 

 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2004 

HSE – MS 
IMS 

ISO 29001 

  

 بسته بندی ادویه جات ولوازم قنادی آذرچاشنی  120
ISO10004 

 
 گواهینامه حالل 

  

 تولید انواع صندلی خودرو  پارس کاور  121
ISO9001 

 
ISO/TS16949 

  

 آرین تدبیر کومه  122
تامین و سرویس تجهیزات نفت ، گاز ، پتروشیمی و  

 تصفیه آب 

 
ISO 9001:2008 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2004 

HSE – MS 
IMS 

  

 ریل ترابر آریا  123
تامین اجزا وقطعات صنایع ریلی،نگهداری و تعمیرات  

 انواع واگن و لوکوموتیو 
ISO 9001:2008 

  

 تولید مواد شیمیایی  پترو کرات پارس  124

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

125 
ماندگار صنعت  

 آنیل 
تامین تجهیزات صنایع سیمان، فوالد، نفت، گاز و  

 پتروشیمی 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  
 

 



  

 ISO22000:2005 تهیه ، فرآوری و بسته بندی انواع گوشت  گلشن دام  126

  

127 
فن آوران عمران  

 آسیا 
طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی ،  

 جاده ، تاسیسات 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 سازه گستر فلق  128
مشاور ، طراح و مجری پروژه های عمرانی و  

 ساختمانی 
ISO 9001:2008 

HSE – MS 

  

 نگار اطلس  129
پروژه صنعت آب وتاسیسات وتجهیزات شهری وپایپ  

 جکینگ ومیکروتونلینگ  

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2004 
HSE – MS 

IMS 

  

 کوروش پروتئین  130
بسته بندی محصوالت دامی خام و منجمد )گوشتی و  

 پروتئینی( 

ISO 9001:2015 
ISO22000:2005 

HACCP 

  

131 
پارسیان تامین  

 ارومیه  
تامین نیروی انسانی مورد نیاز ادارات سازمان ها  

 ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

132 
توسعه سازه  
 انرژی خزر 

مهندسی ، تدارکات ، ساخت در پروژه های نفت و گاز  
 و پتروشیمی و نیروگاه 

ISO 9001:2015 

  

 HSE – MS ایاب وذهاب  رهروان ری گشت  133
  



  

134 
شرکت مهندسی  

 الریز سازان 
طراحی، تامین و اجرای پروژه های ساختمانی ،  

 تاسیساتی و صنعتی 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

135 
گروه صنعتی  

 پارسیس 
 ISO 9001:2015 تولید لوازم خانگی 

  

 راه،ابنیه عمران،آب، سد،تاسیسات و تجهیزات  کاواک ایستا  136

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

137 

 کشتارگاه 
مرغ طالیی  
 تویسرکان  

 کشتارگاه مرغ 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

ISO22000:2005 
HACCP 

  

138 

شرکت بهسازان  
 کیفیت 

انرژی ایده نو   
 آوران 

 مروارید پارسیان  

پیمانکار طراحی ، ساخت و اجرای پروژه های مخازن  
 پیش ساخته آب ، 

استخر های پیش ساخته پرورش ماهی ، میگو ،   
 خاویار و سایر آبزیان ، سوله های پیش ساخته ، 

،   UPVCو یو پی وی سی   PEلوله های پلی اتیلن  
های آب و فاضالب ، تصویه آب و دستگاه آب   پروژه 

 شیرین کن 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 29001:2010 
OHSAS 18001:207 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

139 
فرآیند اتوماسیون  

 اطلس 
 ISO 9001:2015 برق و اتوماسیون صنعتی 

  

 ISO 9001:2015 واردات و صادرات  سفیر پیشرو افزار  140

  

141 
هیدروپردازش  

 صنعت 

انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل اجرای کلیه پروژه  
های عمرانی و ساختمانی و حفر تونل و سد سازی و  

 راهسازی نفت و گاز و فضای سبز, 
تعمیر و نگهداری و راه اندازی و به روز رسانی کلیه   

 ماشین آالت و ارائه کلیه خدمات مشاوره ای  

ISO 9001:2015 

  



  

142 
زرین واشر  

 پیشتاز 
تولید و تامین کننده انواع واشر و فلنج و قطعات  

 صنعتی 

ISO 9001:2015 
ISO/TS 29001:2010 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

143 
مهندسی پل و  
 ساختمان الموت 

اجرای پروژه های طرح و ساخت در زمینه راه،  
 سد، ساختمان، تاسیسات، سازه های آبی، 

شبکه و تصفیه خانه آب و فاضالب مسکونی، صنعتی   
 و کشاورزی، نفت و گاز  

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

144 
تعاونی دریانوردان  

 بحر خزر 

خدمات دریایی ) الیروبی ، جستجو و نجات دریایی ،  
 تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی ، بویه گذاری ،

جمع آوری آلودگی نفتی ، جمع آوری زباله های   
سطحی ، ساخت و نصب عالئم کمک ناوبری ، بویه ،  

 بیکن و فار   و...( 

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 ساختمانی  ایران سازه  145

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 رژیان پی  146

  - تاسیسات  – پیمانکار ساختمانی در زمینه های ابنیه   
 آب و فاضالب و نفت و گاز به صورت مدیریت 

پیمان یا تهیه و اجرا یا طرح و تهیه و اجرا یا مدیریت   
 و طرح و تهیه واجرا 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

IMS 

  

 شبکه بانان پاژ  147

مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی و نگهداری شبکه  
 های  

کامپیوتری و مرکز داده و امور مربوط به امنیت  
 اطالعات 

HSE – MS 

  

148 
خدماتی عمران آب  

 ایالم 

امور حمل و نقل ، امور آشپزخانه و رستوران ،  
 خدمات عمومی)نظیر نامه رسانی ، تنظیفات و....(،

امور بهره برداری از  نگهداری و خدمات فضای سبز ، 
 تاسیسات 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 باران خاک پی  149
مطالعات ژئوتکنیک خاک ، بهسازی خاک، آزمایش  

 مکانیک خاک 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  



  

 انتقال نیرو  –ابنیه  – راه - EPC پناه آفرین قم 150

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

151 
اندیشه پیشروان  

 راه مهر 
 تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران  پیمانکاری آب و فاضالب و تاسیسات 

  

 ارائه راهکارهای مخابراتی  فن کام کیش  152

OHSAS 18001:2007 
 

ISO14001:2015 
 

HSE – MS 

  

 سرویس ایاب و ذهاب و تامین نیروی انسانی  سیرصبای تهران  153

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 طازند  154

ای،  طراحی، مشاوره و نظارت در پروژه های سازه  
 ها مقاوم سازی سازه

، سازه های دریای، سیویل، راه، نفت و گاز،  
 غیرمخرب ژئوتکنیک و بازرسی های  

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

IMS 

  

155 

زراعتی و  
 باغداری 

 و مالداري فیضی  
 تولید پروسس و بسته بندی محصوالت زعفران 

ISO 9001:2015 
ISO3632-1:2011 

  

 ISO22000:2005 های گیاهی و داروهای گیاهی تولید دمنوش داروسازی خرمان  156

  

 تولید سیمان تیپ دو   سیمان الر سبزوار  157
ISO 9001:2015 

HSE – MS 

  



  

158 
کامل پترو تک  

 شیمی
 تولید کننده مواد سیال حفاری و نساجی و شوینده ها 

 
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

ISO10002:2014 

  

 برنا پاک سپهر  159
 نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی،   

 ساخت و نصب و اجرای پروژه های صنعتی و....  

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

160 
ساخت و کار  

 یگانه 
پیمانکاری ساختمان و ابنیه، راه و ترابری و تاسیسات  

 و تجهیزات 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 پرشین پایپ کیش  161
تامین ورق و لوله های فوالدی و کلیه لوله های  

 خطوط انتقال انرژی 
ISO 9001:2015   

162 
ایران آذر  
 آلومینیوم 

تولید ، واردات و صادرات یراق آالت در و پنجره و  
 چوب و آلو مینیوم و ام دی اف 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

IMS 

  

 آلفا نیرو توس  163
طراحی و تامین تجهیزات پروژه های نفت، گاز و  

 پتروشیمی 
ISO 9001:2015 

ISO/TS 29001:2010 

  

 دینا مولد پارس  164
تامین، فروش و خدمات پس از فروش انواع مولدهای  

 برق دیزلی و گازی 
ISO 9001:2015 

  

165 
سایه گستر طبیعت  

 سبز 
 حفظ و نگهداری و ایجاد فضای سبز و خدمات عمومی 

 
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2015 

HSE – MS 

  



  

166 

شرکت ساختمانی  
 و 

راهسازی کوه   
 پیما بیرجند 

مهندسی ، تامین . اجرا )پیمانکاری( در حوزه  
 شهرسازی ساختمان وراه و 

ISO 9001:2015 
 

HSE – MS 

  

167 

 مهندسین مشاور  
آیریانا طرح و  

 برنامه 

  -راهسازی    -مهندسین مشاور در زمینه معماری 
 راه آهن   -شهرسازي  -ترافیک 

ISO9001:2015 

  

 مهندسی فرپژوه  168
مشاوره، طراحی، اجراء وتجهیز آزمایشگاهای  

 آموزشی  
 تحقیقاتی، پزشکی وکنترل کیفیت 

ISO9001:2015 
  

169 

 مهندسی مشاور  
توسعه کنترل  

 پردیسان 

خدمات مشاوره ، مهندسی ، تامین کاال و انجام پروژه  
    EPCهای 

در حوزه سیستمهای جریان ضعیف، هوشمند سازی ،   
 کنترل ابزار دقیق و فناوری محور  

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

  

 المیان  170
  – تهیه و تامین کاال  – پیمانکاری نفت و گاز 

 پیمانکاری راه و ترابری 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

171 

تعاونی حمل و نقل  
 درون  

شهري عدل گشت  
 آریا نوین 

 حمل مسافر درون شهري ) سرویس ایاب و ذهاب ( 
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2015 

  

 ISO9001:2015 واردات تجهیزات پزشکی  بانیان اُکسین زایا  172

  

 تولید انواع مرکب چاپ فلکسو و گراور   بهروفران   173

 
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2015 

HSE – MS 

  



  

 دینا مولد پارس  174
تامین، فروش و خدمات پس از فروش انواع مولدهای  

 برق دیزلی و گازی 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 

  

 حمل و نقل و جابجایی مسافر  آرین سیر آرکا   175

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

176 

مهندسی تامین  
 کاالهای ساختمانی 

آمایش لوتوس   
 ایرانیان  

طراحی ،فروش و خدمات پس از فروش واردات انواع  
 آسانسور ، پله برقی ، پیاده روی متحرک 

،پارکینگ های اتوماسیون شهری ، درب سکوی   
 حفاظتی ، سیستم های تهویه   

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 فن آوری اطالعات )نرم افزار و سخت افزار(  پرشیا تک  177
ISO9001:2015 
IEC27001:2013 

  

178 
تولیدی شیشه   

 نشکن ایلیا 
 ISO9001:2015 تولید و فرآوری انواع شیشه نشکن  

  

 تولید مواد شیمیایی  پتروکرات پارس   179
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2015 

  

 تاسیسات و تجهیزات  – ساختمان و ابنیه  پل راه باستان  180

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

181 
آب خاک ساخت   

 خاوران 
 راه و ترابری  – ساختمان و ابنیه 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  



  

 تولید سیستم های تصفیه آب  آبیار ماداُکسین  182
ISO 9001:2015 

OHSAS 18001:2007 
ISO14001:2015 

  

183 

موسسه پرورش  
 ذهن 

 نخبگان هوشمند  
 ISO9001:2015 خدمات آموزشی و روانشناسی کودک و خانواده 

  

184 

موسسه فرهنگی  
 داراالرکرام 

حضرت ابوالفضل   
 العباس )ع( 

 حمایت های همه جانبه آموزشی، فرهنگی، بهداشت 
 و درمان و معیشتی از دانش آموزان بی سرپرست  

ISO9001:2015 
  

185 

شرکت فرابین   
 سنجش 

 ابزار ایرانیان  
 پیمانکار در زمینه تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق  

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

186 
سامان سازه   

 کوثران 
 پیمانکار ساختمان ، راه ، آب 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 کوروش پروتئین  187
بسته بندی محصوالت دامی خام و منجمد )گوشتی و  

 پروتئینی( 

ISO 9001:2015 
ISO22000:2005 

HACCP 

  

188 
توسعه سازه  
 انرژی خزر 

مهندسی ، تدارکات ، ساخت در پروژه های نفت و گاز  
 و پتروشیمی و نیروگاه 

ISO 9001:2015 

  

 HSE – MS   ایاب وذهاب  رهروان ری گشت  189

  



  

190 
شرکت مهندسی  

 الریز سازان 
طراحی، تامین و اجرای پروژه های ساختمانی ،  

 تاسیساتی و صنعتی 

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

191 
آریا شعله ور  

 رومشگان 
طراحي، بهره برداري ، اجرا ، تعمیر و نگهداري  

 CNGجایگاه هاي 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

ISO10002:2004 

  

 طراحی و تولید تجهیزات اداری و مدارس  کیمیا تجهیز  192
ISO 9001:2015 
 ISO10002:2004 
ISO10004:2010 

  

193 
مجتمع فوالدی  

 اندود روی  
تولید ورق های گالوانیزه ، رنگی و انواع فرمینگ  

 ورق 

SO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

  

 بینا صنعت ریلی  194
 نگهداری و تعمیرات انواع ماشین آالت سنگین 

 طراحی ، بازسازی و ساخت قطعات صنعتی  – و ریلی  

SO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

  

 ISO 9001:2008 تولید قطعات بدنه کامیون های ولوو  نگین ولوو  195

  

 کیان دکیای قرن  196
واردات ، صادرات ، تولید ، ساخت و فروش ماشین  

 آالت صنعتی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

ISO 10002:2004 
ISO10004:2010 

  

197 
آرشام پیمان  

 جنوب 

طراحی ، مهندسی ، ساخت ، تأمین ، نصب ، تست ،  
راه اندازی ، تعمیر و نگهداری   کلیه سیستم ها و  

 تاسیسات برق 
، الکترونیک وکنترل صنعتی در زمینه سیستم های   

 تولید ، انتقال و توزیع انرزی الکتریکی  

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
 

IMS 

  



  

198 
گروه تولیدی  
 صنعتی آلفام 

 تولید رادیاتورهای آلومینیومی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

  

199 
مهاد  فن آور  

 تهران 
 گواهینامه انطباقی  CE مصرفی آزمایشگاهی 

  

200 
شیرآالت بهداشتی  

 اطلس 
 گواهینامه انطباقی  CE کنترل مصرف آب 

 
 
  

201 
شیرآالت بهداشتی  

 سیتکو 
 گواهینامه انطباقی  CE کنترل مصرف آب 

  

202 

 گروه صنعتی  
تک ستاره  

 گلپایگان 
 گواهینامه انطباقی  CE کشاورزی تاسیساتی و 

  

 پنجره های دوجداره ساختمانی  شاهین سازه فجر  203
ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO10002:2018 

  

 بانگ صبح امید  204
کیترینگ و ارائه خدمات عمومی به شرکت های نفت و  

 گازو پتروشیمی 
ISO9001:2015 

  

205 
 حمل و نقل دریایی  
 خلیج فارس پایدار 

 حمل و نقل دریایی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

  



  

 مدیریت طرح  – آب وفاضالب  – آبیاری زهکشی  درود آب جنوب  206

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

HSE – MS 
IMS 

  

 CEگواهینامه  های دوجداره ساختمانی پنجره  شاهین سازه فجر  207
  

208 
شرکت خانه سازی  

 دوکال 

پیمانکاری راه و ساختمان، تاسیسات، سد سازی،   
 پلسازی،

کانال کشی شهری و کشاورزی، طراحی، تولید، نصب   
 و فروش قطعات پیش ساخته بتنی 

HSE-MS 

  

209 
سالن زیبایی  
 سمیرا پارسا 

 ارائه خدمات زیبایی 
ISO9001:2015 
ISO14001:2015 

  

 تولید وبسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی ها  شرکت گرین سان  210

ISO9001:2015 
ISO22000:2005 
ISO10002:2018 
ISO10004:2018 

5S 

  

 فست فود  پیتزا پالز  211
ISO22000:2005 

HACCP 

  

212 
آنزان پویش  

 جنوب 
 طراحی مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات و قطعات 

 صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و فوالد  

ISO 9001:2015 
OHSAS 18001:2007 

ISO14001:2015 
HSE – MS 

  

 نیک تدبیر مهام  213
تست اندازه گیری چگالی ، تست پنوماتیک ، تست  

 مقاومت 
 الکتریکی تست مقاومت به اتش و نورد  

ISO17025:2013 

  

214 
آسان تک چین  

 سهند 
 تولید وبسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی ها 

ISO9001:2015 
ISO22000:2005 

 حالل 

  



  

215 
فوالد صنعت  

 صانعی 
 تامین لوله و اتصاالت و شیرآالت  -ساخت پمپ 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  

216 
شیمی شاهد  

 رضوان 
ساخت ، تعمیرات و  بازسازی قطعات درون چاهی و  

 بیرون چاهی 
ISO9001:2015 

HSE-MS 

  

217 
 صنایع بسته بندی 

 کوشان پروتئین  
 منجمد و تازه قطعه بندی و بسته بندی مرغ بصورت 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO22000:2005 

HSE-MS 
ISO10002:2018 

  

218 
ارتباطات پارسیان  

 افالک 
انجام کلیه پروژه های نگهداری ، تاسیساتی و  

 مخابراتی ، ساختمانی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
HSE-MS 

HSEPLAN 

  

219 
صندوق قرض  
 الحسنه جوادیه 

 صندوق قرض الحسنه ، خدمات مالی عام المنفعه 

 
ISO9001:2015 
ISO10001:2018 
ISO10002:2018 
ISO10003:2018 
ISO10004:2018 

  

220 
پترو برهان اریس  

 اروند 
 حفاری ، نفت و گاز 

ISO9001:2015  
ISO1401:2015  

OHSAS18001:2007 
E&P 

  

221 
 گروه صنعتی تک 

 ستاره گلپایگان  
 لوله و اتصاالت پی وی سی و پلیمری

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  

222 
 صنایع هوا پرواز 

 تاو اروند )هپتا(  
 تجهیزات هوافضا 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  



  

223 
شرکت بهساز بلند  

 پایه 
 مجری کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی   

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
HSE-MS 

HSEPLAN 
 تایید صالحیت ایمنی 

  

 پیمانکاری   شرکت پازدشت  224

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
HSE-MS 

HSEPLAN 
 تایید صالحیت ایمنی 

  

225 

 شرکت گروه  
صنایع دریایی  
 شوکت اروندان  

ساخت ، بازرسی ، تعمیرات دوره ای ، بازسازی ،  
 اسکراپ شناورهای فلزی 

ISO9001:2018 
HSE-MS 

  

226 
لرزه ساخت  

 ساواالن 
 تایید صالحیت ایمنی  پیمانکاری 

  

227 

شرکت مهندسین  
 مشاور 

 آریا نیروی جم  
 انتقال نیرو خدمات مهندسی مشاوره و نظارت 

ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

  

228 

شرکت مهندسی  
 آژند 

 آوران آژین اروند  
 تامین تجهیزات اساسی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
HSE-MS 

  

229 
شرکت مهندسی  

 شهریگ 

خدمات تخصصی، فنی و مهندسی شامل مشاوره،  
پژوهش ، برنامه ریزی، مدیریت، طراحی، نظارت،  

 تدارکات 
 ) تامین و تجهیز( و اجراء؛ خدمات مشاوره اقتصادی   

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
HSE-MS 

  

 AZشرکت    230
تولیدکننده روان کننده های موتور سیکلت و محصول  

 مراقبت 

ISO17025:2017 
ISO50001:2015 
ISO18788:2015 

CE 

  



  

 گواهینامه انطباقی  CE پنجره های دوجداره ساختمانی  شاهین سازه فجر  231
  

232 
شرکت شلنگ  
 استیل پویاب 

 CE تولید شلنگ سرویس بهداشتی 

  

233 
صنایع شیمیایی  

 پارچین 
 CE بسته بندی انواع سلولوز 

  

234 
شرکت واال  
 اندیشان وطن 

 چیلر تولید 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  

235 
شرکت واال  
 اندیشان وطن 

 CE تولید چیلر 

  

 تایید صالحیت ایمنی  پیمانکار   پرشیا شیدک رایا  236

  

237 
شرکت ابر خطوط  

 زیما 
تولید ، تعمیر و نگهداری گاز علمک ،  تولید مارکر  

 خط و حوضچه گاز دریچه گاز 
ISO 3834-2:2005 

  

238 
امیدان منظومه  

 گسترش 
 تولید نمایشگر و کنترلر ویدئو وال صنعتی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  



  

239 
شركت هواپیمایي  

 كارون 
 ارائه خدمات هوایي ( مسافر، باری ، پست هوایي ( 

 
ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  

240 
شرکت هیدروآزما  

 پارسه 
 تست و تعمیر تجهیزات هیدرولیک 

ISO9001:2015 
HSE-MS 

  

241 
شرکت نانو صنعت  

 اوژن 
 پوشش عایق رطوبتی پلیمری تمام االستیک 

ISO9001:2015 
CE 

  

242 
شرکت نوین سنج  

 آزما ابتکار 
 CE دستگاه آزمایش تخصصی آرد 

  

 اجرای کلیه طرح های عمرانی مدیریت و  شرکت  ساید بتن  243

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
 تایید صالحیت ایمنی 

  

244 
شرکت سیما طب  

 مهر ایرانیان 
تولید تختها و دستگاههای پزشکی و دندانپزشکی و  

 آزمایشگاهی 
CE 

HSE-MS 

  

245 

شرکت خدمات  
 دریایی 

دریا رام   
 خاورمیانه 

 خلبان دریایی  ،  
 آژانس کشتی   –تجهیزات شخصی 

ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 

  

246 
 گروه غذایی نگین 

 الماس پیشرو  
 طبخ و توزیع غذا 

 مجوز اداره کار 
 تایید صالحیت ایمنی 

  

 آرمان فراز برج  247
پیمانکاری ساختمان و ابنیه، راه و ترابری و تاسیسات  

 تجهیزات و 

 
ISO 9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO14001:2015 

IMS 
HSE-MS 

  



  

248 
مهان مهر آوران  

 امین 
 تایید صالحیت پیمانکاری کترینگ 

  

249 
شرکت کاال رسان  

 بهار کیش 
 خدمات حمل و نقل بار به تمام نقاط ایران 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

250 
رستوران رز سفید  
 ) گروه مورکو(  

 رستوران ، فست فود ، کافی شاپ 

ISO9001:2015 
ISO22000:2005 
ISO14001:2015 

IMS 
ISO10002:2018 

  

251 

مرکز مهندسی  
 بازرسی 

جهاد دانشگاهی   
 خوزستان 

 بازرسی ، مشاوره، طراحی و ساخت قطعات صنعتی  
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 

  

252 
شرکت نوین پلیمر  

 گلستان 
 تولید مواد بازیافتی جایگزین چوب در صنعت مبلمان 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 

GMP 

  

253 
شرکت  عمران  

 گران نوین سورن  
مهندسی ، تدارکات ، ساخت وساز تمامی پروژه های  

 عمرانی ، راه و ابنیه 
HSE-MS 

  

 ISO9001:2015 فناوری های هوشمند  شرکت آداک  254

  

 نما  د شرکت الون 255
طراحی ، تولید وساخت پنجره دوجداره آلمینیومی  

   UPVCترمال بریک و  
 تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران 

  



  

256 
مهندسی سیمای  
 دانش گستران صبا 

 طراحی دکوراسیون داخلی ، امور پیمانکاری 

 مجوز اداره کار  
 تایید صالحیت ایمنی  

 رتبه انفورماتیک
ISO9001:2015 

  

257 

شرکت توسعه  
خدمات زیربناپی  

 پارس 

تامین، تجهیز و تاسیسات پروژه های ساختمانی و  
 عمرانی 

ISO9001;2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE 
IMS 

  

258 
شرکت آباد گران  
 آذرخش گلستان 

تجهیز و تاسیسات پروژه  پیمانکاری ساختمان ،تامین، 
 های ساختمانی و عمرانی 

HSE-MS 

  

259 
شرکت مهندسین  

 مشاور وزنا 

طراحی و نظارت بر پروژه¬های مسکونی، اداری و  
 تجاری، شهرسازی، 

مطالعات جغرافیایی و برنامه¬ریزی فضایی،  مدیریت   
 آبخیزداری و فضای سبز 

ISO9001:2015 
MIS 

  

260 
آکادمی پیله تا  

 پرواز 
 ISO29990:2010 پرورش بچه های دو زبانه و چند زبانه 

  

261 
شرکت بازرگانی  

 رجبیون 
معامالت ، تأمین ، تجهیز و نصب پروژه های  

 ساختمانی 
ISO9001:2015 

  

 شرکت زمین فرش  262
پیمانکاری پروژه های عمرانی و تاسیساتی ، طراحی  

 و اجرای 
 شبکه های خطوط نفت و گاز  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 
ISO3834:2015 

IMS 

  
 

 

263 
گروه صنعتی  

 آداس 
 ISO9001:2015 طراحی و ساخت محصوالت  نوآورانه  کشاورزی  

  



  

 شرکت بافق شهاب   264
تعمیرات تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ، ساخت  

 قطعات ریخته گری، 
 پیمانکاری در زمینه صنعت و معدن   

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

265 

شرکت فنی و  
 مهندسی پویا 

 پی ریزان ایرانیان  

مهندسی ، تدارکات ، ساخت وساز تمامی پروژه های  
 عمرانی ، راه و ابنیه 

ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 

  

266 
شرکت سورین  

 آکام ویرا 
 ارائه خدمات بازرگانی کلیه کاالهای مجاز و ارائه 

 خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی  
ISO13485:2016 

  

267 
شرکت مهندسین  

 مشاور کلیل 
طراحی ، نظارت و ساخت معماری ، پروژه شهری و  

 عمرانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

268 
شرکت آرتا اکسون  

 پارسه 

تسهیل زنجیره تأمین در بازار معادن و فلزات ، تولید  
 استخراج فروش  

 و صادرات سنگ معدنی فلورین  

ISO9001:2015 

  

 شرکت رعد تابان  269
 طراحی، تامین تجهیزات، نصب، احداث ، تعمیرات و  

 نگهداری پست های برق و خطوط انتقال 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 
EFQM 

  

270 
مهندسین مشاور  

 آریا نیروی جم 
 EFQM خدمات مهندسی مشاوره و نظارت انتقال نیرو 

  

271 
شرکت هادیان  
 سرای برج آرتا 

 و بنزین    CNGبهره برداری از جایگاههای سوخت  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  



  

272 

بازرگانی تولیدی  
 ورزشی 

 تن آسا فارس کیا  

طراحی ، تولید ، بسته بندی ، پخش و خدمات پس از  
 فروش 

 ، واردات و صادرات ، تجهیزات ورزشی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO10002:2018 
ISO10004:2016 

EFQM 

  

273 
رستوران طعام  
 گستران گلستان 

 تهیه ،طبخ،توزیع غذا 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO22000:2005 

HSE-MS 

  

274 
شرکت نوآوران  

 شیمی ساوه 
تولید کننده مواد شیمیایی و تامین کاال در زمینه نفت و  

 گاز 

 
ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 

ISO/TS29001 

  

275 
شرکت سرو آذین  

 رویش  
 ISO9001:2015 شیمیایی تولید کننده کودهای 

  

276 
شرکت کاال رسان  

 بهارکیش  
 حمل و نقل اتوماسیون کاال به تمام نقاط کشور 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

277 

رستوران رز  
سفید)گروه  

 مورکو( 
 کافه و رستوران 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO22000:2005 
ISO10002:2018 

  

278 
گروه صنعتی  

 میتسویی 
 تولیدکننده انواع فن کویل، پرده هوا و دوش هوا 

AHRI Standard  
EUROVENT Standard 

  

279 
شرکت فیدار  

 فرتاک خاورمیانه 
کشت و زرع، تولید ،بازرگانی، صادرات و واردات،  

 بسته بندی پودر زعفران 
ISO9001:2015  

 ISO 3632-2:2010 

  



  

280 
پترو پایدار  

 ایرانیان 

اکتشاف ، استخراج،طراحی،مهندسی،تدارکات،اجرا،  
 راه اندازی 

 و مدیریت پروژه های صنعت نفت،گاز و پتروشیمی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 

ISO10015:2016 
ISO21500:2009 

  

281 
شرکت برنا سازه  

 اسپاد 

پروژه های ساختمانی ، طراحی ، تجهیزات ،  
 پیمانکاری برق  

 و ساختمان ، تأمین و ساخت 

ISO3834-2:2005 

  

282 

شرکت مهندسی و  
 بازرگانی 

 پاک نیرو البرز  

مشاوره،  فروش تجهیزات  و اجرای پروژه های   
 اتوماسیون 

 صنعتی ابزار دقیق و برق صنعتی  

ISO9001:2015 

  

283 
مشاور امالک  

 فرهنگ 

مشاور خرید ، فروش ، اجاره ، قیمت گذاری امالک و  
 مستغالت  

 , عقد قرارداد رسمی با کد رهگیری مشاور امالک 

 
ISO9001:2015 
ISO10001:2018 
ISO10004:2018 

  

284 

شرکت مهندسی و  
 بازرسی فنی 

 تجهیزات نیرو  

بازرسی فنی و کنترل کیفیت تجهیزات، بازرسی جوش،   
 کنترل کیفیت و تعمیرات 

MIS 

  

285 
شرکت تجهیزات  

 مدارس  ایران 
تولید تجهیزات مدارس ، پارتیشن بندی ، تجهیزاتنرم  

 افزار و سخت افزار مدارس 

 رتبه انفورماتیک
 تایید صالحیت ایمنی  

 رتبه پیمانکاری

  

286 
شرکت لوتوس  
 توسعه صدرا 

خرید و فروش ، واردات و صادرات ، تولید و توزیع ،  
 بسته بندی و خدمات پس از فروش 

 کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ، خشک کردن میوه ،  
 فروش و بسته بندی میوه های خشک  

ISO9001 
ISO22000 

GMP 
 حالل 

  



  

287 

گروه صنایع  
دریایی شوکت  

 اروندان  

ساخت ، بازرسی ، تعمیر و نگهداری کشتی و فلز  
 شناور 

ISO14001 

  

288 
شرکت مانا دانش  

 پاسارگاد 

آزمایشگاه های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی و  
 تولید مواد شیمیایی 

 تخصصی  نفت، گاز و پتروشیمی  

ISO9001 
ISO14001 
ISO45001 
HSE-MS 

ISO21500 
IMS 

  

 شرکت بار بتن  289

طراحی ، مهندسی ، تهیه و اجرای پروژه های  
 ساختمانی ، اداری ، صنعتی و نظامی،

راه اندازی و مدیریت پروژه های صنعت نفت،گاز و   
 پتروشیمی 

ISO9001 
ISO14001 
ISO45001 

IMS 

  

290 
شرکت نقش آفرین  

 مهراز 

مهندسین مشاور معماری و شهر سازی  ، طراحی و  
 نظارت بر پروژه های عمرانی  
 ، ساختمانی  و محوطه سازی . 

ISO9001 
MIS 

  

291 

صنایع میالد )  
شهید تهرانی مقدم  

) 
 خوداظهاری CE ماسک یونی 

  

292 
صنایع شیمیایی  

 پارچین 
 خوداظهاری N95 CEماسک  

  

293 
مهندسین مشاور  

 ترانشه سهند 
 مشاور مطالعات و نظارت بر پروژه های راهسازی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 

  

 گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری   ارائه خدمات شارژ کبسول آتشنشانی شرکت آترون  294

  



  

 پخت و پز کباب  کبابی حاج ممی  295

ISO9001:2015 
ISO2200:2018 
ISO10001:2018 
ISO10004:2018 

HALAL 

  

296 
شرکت مبین برق  

 اصفهان 
 طراحی، اجرا، نظارت، خدمات مهندسی ، پروژه های 

 انتقال و پست های برق و توزیع  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

297 
پایش خاک و  

 سازه شرق 
 بتن، انجام انجام آزمایشات مکانیک خاک و 

 تست های غیر مخرب جوش و تهیه گزارشات سازه  
ISO17025:2017 

  

298 
شرکت پرنیان طب  

 لیزر 
 طراحی،تولید ،مهندسی، تدارکات،اجرا  راه اندازی 

 و صادرات دستگاه های لیزر موهای زائد  
ISO9001:2015 
ISO13485:2016 

  

299 

شرکت بنیان  
ارتباط سهند  

 فرهیختگان کیش 

طراحی ،مشاوره ،تولید تجهیزات و ارائه خدمات  
 مخابراتی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

300 

شرکت تعاونی  
تمیم زرفام مشرق  

 زمین 
 تولید ، فرآوری و بسته بندی زعفران 

GMP 
IFS FOOD 

ISO3632-2:2010 

  

301 
شرکت دراک دژ  

 بنای بهساز 
طراحی،تامین، تجهیز و تاسیسات پروژه های  

 ساختمانی و عمرانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  



  

302 
شرکت نیروارا  

 اندیش 
طراحی، مهندسی ، تامین، نصب و راه اندازی  

 تجهیزات برقی و ابزار دقیق 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

303 
شرکت رسانیر  

 توس 
 اجرای خطوط انتقال نیرو و پروژه های عمرانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

304 
شرکت تبدیل توان  

 راه آریا )تترا( 

طراحی ، نظارت ، تعمیر و نگهداری، تولید، خرید و  
 فروش  تجهیزات برقی ،   

 تاسیسات آبی ، انجام کلیه  پروژه های برقی و خدماتی 

ISO9001:2015 

  

 شرکت آذر عطف  305

طراحی ، تأمین تجهیزات و نصب برای پروژه های  
 ساختمانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

306 

شرکت رسانیر  
 اجرای خطوط انتقال نیرو و پروژه های عمرانی  توس 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

307 
شرکت آشیانه مهر  

 خلیج فارس 

 تامین نیروی انسانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

 فرآوری و بسته بندی بادام زمینی   طالیی شرکت آجیم  308
ISO9001:2015 

HALAL 

  



  

309 
شرکت نیروارا  

 اندیش 
طراحی، مهندسی ، تامین، نصب و راه اندازی  

 تجهیزات برقی و ابزار دقیق 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

310 
شرکت داده رایان  

 گستر دوان  
 صادرات و واردات کاالهای مجاز 

ISO9001:2015 
ISO10002:2016 
ISO10004:2018 

  

311 

صنایع الستیک و  
پالستیک  
 سیاهپوش  

 ISO9001:2015 تولید قطعات الستیک و پالستیک 

  

312 
گروه صنعتی  
 ورزشی ناوک 

 تولید تجهیزات ورزشی باشگاهی و خانگی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO10002: 2016 
ISO10004:2018 

  

313 
شرکت فیض  

 پالست 
 ISO9001:2015 تولید انواع محصوالت دندانپزشکی

  

314 
شرکت طنین  
 گستران شرق 

فروش ، خدمات و تجهیز سالن های همایش ،  
 کنفرانس ، پیجینگ ، صدا  

 ،نور و تصویر  

HSE-MS 

  

315 
گروه صنعتی  
 مبعث پالستیک 

 تولید و توزیع مصنوعات پالستیکی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 
ISO10002:2014 
ISO10004:2018 

  



  

316 
شرکت مهندسی  

 میراش 
تامین و ساخت تصفیه خانه های آب و   مهندسی، 

 فاضالب صنعتی و شهری 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

317 
شرکت صنایع دیر  

 گداز آمل  
 طراحی و تولید مواد نسوز 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
ISO17025:2017   

318 

شرکت همتا  
 تجارت مرداویج 

( ، نصب و  EPCمهندسی ، تهیه ، ساخت و ساز ) 
 تجهیزات ، 

 تعمیر و نگهداری در ساخت و ساز 
، جاده ، عمران ، آب و فاضالب ، نفت ، گاز و   

 پتروشیمی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

319 
تعاونی پردیس  
 سبز جهانگیریه  

 HSE-MS تامین نیروی انسانی  

  

320 

شرکت شهرک  
 های صنعتی 

 استان البرز  
 ISO50001:2016 بازرسی و خدماتی 

  

321 

شرکت جهان  
صنعت پارسه  

 طالیی 
 خدمات بازرسی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

  

322 
مدرسه غیر دولتی  

 ابوالفتح رازی 
 غیرانتفاعی پسران خدمات آموزش  

ISO9001:2015 
ISO10002:2016 
ISO10015:2019 
ISO29990:2010 

  

323 
شرکت پوشش  
 برتربهارالوند 

 HACCP تولیدعایق وکفپوش صنعتی 

  



  

324 
شرکت سازه پیمان  

 باختر 
 ساخت ویالهای پیش ساخته پرتابل 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 
ISO10002:2016 
ISO10004:2018 

  

325 
شرکت ماجد  

 کوهیج هرمزگان 
خدمات عمومی ، امور تنظیف ،امور تاسیسات و  

 آشپزخانه  
HSE-MS 

  

326 
شرکت رنگین  
 پروفیل تیراژه 

تهیه و تولید درب و پنجره های آلومینیومی و یو پی  
 وی سی 

ISO9001: 2015 

  

327 
شرکت پرشین  

 سازه پرتو  

طراحی ، اجرای ، نصب و ساخت برج های انتقال نیرو  
 و 

 مخابرات و سازه های پست  

ISO9001:2015 

  

328 
شرکت اکتشاف  
 سازه ایرانیان  

طراحی ،نظارت ، اجرای پروژه های ساختمانی ،برق و  
 تاسیسات 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 

  

329 

شرکت نگاه بانان  
آتش آترون  

 ایرانیان 
 مجوز اداره کار  خدماتی 

  

330 
گروه آرین خاک  

 ایرانیان 
ژئوسنتتیک شامل    -محصوالت پلیمری 

 ژئوممبران،ژئوسل و ژئوتکستایل و ... 
CE  انطباق 

  

331 

شرکت فنی و  
مهندسی پارس  

 فنون 

نصب ، راه اندازی ، اجرای عملیات گاز رسانی و  
 انتقال  

 خطوط لوله گاز شهری و روستایی

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 

  



  

233  
شرکت   ایمن آراد  

 کاسپین  
 خوداظهاری N95 &N99 CEماسک سوپاپ دار  

  

 گیاهان دارویی محصوالت زنبور عسل، خشکبار و  زندو  333

ISO9001:2015 
ISO22000:2018 

BRC 
HALAL 

  

334 

شرکت فناوران  
آریا بهراد آبی  

 پارس )فاباپارس( 

توسعه وب سایت ، تجارت الکترونیک ، مدیریت  
رسانه های اجتماعی ، بازاریابی جستجو از جمله  

بهینه سازی موتور جستجو ، تبلیغات برای هر کلیک  
اعتبار آنالین هاستینگ وب و نام  و مدیریت اعتبار  

 دامنه ، شبکه سازی ، امنیت وب 

 
ISO9001:2015  
ISO27000:2018 

ISO 20000-1:2018 
ISO10002:2016 
ISO10004:2018 

  

335 
شرکت کیمیا  
 سامانه سبز 

 خوداظهاری CE ظروف یکبار مصرف گیاهی 

  

336 
شرکت طراحی و  
 نصب محورسازان 

تدارکات پروژه های نفت،گاز،  طراحی، مهندسی و  
 پتروشیمی، آب و ساختمان 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 

  

337 
مهر گستران  
 فردای روشن 

 بازرگانی و تولید محصوالت سالمت
ISO9001:2015 

GMP 

  

338 
شرکت ایمن اراد  

 کاسپین 
 N95   &N99ولید ماسک سوپاپ دار 

ISO9001:2015 
ISO13485:2016 

  



  

339 
شرکت سارین  

 تهویه
 طراح  و تولید كننده سیستم هاي تهویه مطبوع 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
HSE-MS 
VDI6022 

GMP 

  

340 
شرکت سارین  

 تهویه  
 انطباق  CE ژنیك هواساز های 

  

341 

شرکت سوالر  
صنعت پارس  

 سپاهان 

( ، تعمیر و  EPCمهندسی ، تهیه ، ساخت و ساز ) 
نگهداری در ساخت ، نصب و تجهیزات ،راه ، عمران  

 ، آب و فاضالب ، نفت ، گاز ، پتروشیمی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 
ISO21500:2012 

HSE-MS 
IMS 
5S 

  

342 
شرکت ویهان  

 تجارت مانا شرق 
توزیع ، واردات و  خرید ، فروش ، بسته بندی ، 

 صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی

ISO9001:2015 
ISO3632-2:2010 
ISO22000:2018 

  

 اطلس ژن  343
پروژهای ساختمانی  ، اب و ابنیه ، راهسازی ، سد  

 سازی ، الیروبی  
 تایید صالحیت پیمانکاری

  

 پیشتازان اندیشه  344
پروژهای ساختمانی  ، اب و ابنیه ، راهسازی ، سد  

 سازی ، الیروبی  
 تایید صالحیت پیمانکاری

  

 جاده ابریشم ثمین  345
پروژهای ساختمانی  ، اب و ابنیه ، راهسازی ، سد  

 سازی ، الیروبی  
   تایید صالحیت پیمانکاری



  

 فوالد کاوه سمنان  346
پروژهای ساختمانی  ، اب و ابنیه ، راهسازی ، سد  

 سازی ، الیروبی  
 تایید صالحیت پیمانکاری

  

 نیارش بنای پارینا  347
پروژهای ساختمانی  ، اب و ابنیه ، راهسازی ، سد  

 سازی ، الیروبی  
 تایید صالحیت پیمانکاری

  

348 
شرکت فناوری  
 پیشرفته پارسیان 

 اطالعات ارائه خدمات فناو ری 
ISO 9001:2015 
ISO27001:2018 
ISO 10002:2018 

  

349 
شرکت پایدار  

 سرمد رسا 

طراحی، مهندسی، بازرگانی، آموزش و اجرا  در کلیه  
پروژه های دانش بنیان ،ساختمانی، نفت و گاز و  

 پتروشیمی و انرژی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
ISO29990:2010 

  

350 
رکت مهندسین  ش

 مشاور برگاب  

هاي  مطالعات، طراحی و نظارت بر طرح
فاضالب،رودخانه، راه سازی، سدسازی و آبیاری  وآب 

و زهکشی. بهره برداری و نگهداری از شبکه و  
 تصفیه خانه های آب و فاضالب 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

  

351 
شرکت فارس  

 ترسیم 
طراحی، مهندسی، تدارکات پروژه نفت و گاز و  

 پتروشیمی 

 
ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

352 
شرکت کیان  
 تجارت مدریک 

( ، نصب و  EPCمهندسی ، تدارکات ، ساخت و ساز )
راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات در ساخت و  

ساز ، راه ، عمران ، آب و فاضالب ، نفت ، گاز ،  
 پتروشیمی  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 
ISO21500:2012  

  



  

353 
دپارتمان امالک  

 آریانا 
 بنگاه امالک و مستغالت 

ISO9001:2015 
ISO10002:2018 
ISO10004:2018 

Real Estate 

 

354 
شرکت همگام  
 اتصال فن آوران 

تامین کننده ،واردکننده تجهیزات صنایع نفت ،گاز  
 وپتروشیمی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

 

355 
شرکت پتروشیمی  
 پارس جم فرایند 

 نفتی تولید و بسته بندی انواع روان ساز های 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 
ISO21500:2012 
ISO29001:2020 

HSE-MS 
IMS 

ISO10002:2018 
ISO10004:2018 

 

356 
مجتمع تجاری  

 دیاکو 
 طراحی ، اجرا، ساخت و ساز مجتمع تجاری 

ISO9001:2015 
ISO45001:2018 
ISO10002:2018 

EFQM 

 

357 
شرکت آرمه  
 صنعت تیران 

 طراحی،ساخت،نصب سازه ها و تجهیزات صنعتی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 

 

358 
شرکت توان تابلو  

 مهرگان 
 ساخت و تولید تابلوهای برق 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 

 

359 

شرکت آداک  
  ان ی صنعت ک

 ان یرانیا
 ISO9001:2015 ساخت دوچرخه تردمیلی 

 



  

360 

شرکت  
پردازشگران  

 نواندیش 

و    ک یارائه دهنده  خدمات  نرم افزار ، انفورمات
 ی کیزی ف یها ییدارا  تی ریمد

ISO9001:2015 
ISO20000-1:2018 
ISO27001:2018 

 

361 

  تولید واحد 
  پمپهای  وساخت

  و  آبرسانی
 روئین   آتشنشانی

 ISO9001:2015 آتشنشانی  و  آبرسانی  طراحی و تولید پمپهای 

 

362 
بام تبرید  رکت ش

 سازان 
 مهندسی ،پیمانکاری،بازرگانی ، تبرید صنعتی ، تهویه 

 مطبوع  

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

HSE-MS 
IMS 

  

363 
شرکت اطلس  
 تجارت آرتمن 

تولید،فروش و صادرات پروفیل یوپی وی سی، پروفیل  
 تقویتی سی آر پی، ماشین آالت وابسته، یراق آالت 

ISO9001:2015, 
ISO10002:2018, 
ISO10004:2018, 
ISO10668:2010 

 

364 
شرکت اطلس  
 تجارت آرتمن 

تولید،فروش و صادرات پروفیل یوپی وی سی، پروفیل  
 تقویتی سی آر پی، ماشین آالت وابسته، یراق آالت 

CE 
 

365 
شرکت صنعت  
 گستر ابرسین 

نخاله  تولید فرآوری مواد معدنی و استحصال خاک و 
 ساختمانی 

HSE-MS 
 

 

366 
شرکت مرمر گام  

 شرق
 تولید ایزوگام 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 

 



  

367 
شرکت مرمر گام  

 شرق
 CE تولید ایزوگام 

 

368 

 واحد تولید و 
بوستر   ساخت 

پمپهای آبرسانی و  
 آتشنشانی 
 روئین 

  CE آتشنشانی  و  آبرسانی  پمپهای  تولید   و  طراحی

369 
غذای  تاملی 

 گلستان 
 طبخ و توزیع غذا)رستوران( 

ISO9001:2018 
 

 

370 
  ران یشرکت سف

 فاطر صنعت طاها 
 گرم  گالوانیزه و  مفتولی  طراحی و تولید صنایع

ISO9001:2015, 
ISO14001:2018, 
ISO45001:2018 

 

371 
شرکت کارا سازه  

 الینا 
طراحی ، اجرا ، مهندسی و نظارت بر کلیه پروژه های  

 عمرانی و معماری

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 
ISO45001:2018 

 

372 
شیمی جویان  

 جاوید 
CE تولید ماسک سه الیه بدون فیلتر  انطباق    

 

373 
شرکت پارت یار  

 ماشین 
تامین و تعمیر قطعات ماشین آالت سنگین و نیمه  

 سنگین 
HSE-MS 

 

374 

شرکت سامانه  
های هوشمند  

 بارنما 
 HSE-MS و باربری حمل و نقل   

 



  

 ISO 9001:2015 تجهیزات پزشکی  فراسرشیمی  375
 

376 

شرکت مهندسی  
وخدماتی پیک ایده  

 برتر 
 خدمات مشاوره مدیریت و تامین منابع انسانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS  

377 

و   ی شرکت مهندس
  یفن  یبازرس

 رو ین  زاتیتجه
 EFQM بازرسی فنی و کنترل کیفیت تجهیزات  

 

378 
یمارستان بانك  ب

 ملي ایران 
 خدمات بهداشتی درمانی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 

 
 

379 

  ن یشرکت طن
ارتباطات هوشمند  

 طاها 

 انجام پروژه های انفورماتیکی و فن آوری اطالعات  
 و دیتا سنتر 

ISO9001:2015, 

ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, ISO 

27001:2018 

ISO20000:2018, HSE-MS 

 

 

380 
شرکت خرم راه  

 ماهان 
 پیمانکاری ساختمان ،راه، ابنیه،تاسیسات 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

IMS 
 

381 
مجتمع گوشت  
 فدک خشکرود 

 کشت و صنعت،تولید و تبدیل مواد غذایی 
 

ISO9001:2015 
ISO22000:2018 

 

382 
شرکت پارند  

 رستار 
 تولید و بازرگانی 

ISO9001:2015 
ISO22000:2018 

BRC 
IFS  



  

383 

 
پوشش   ران یسف
 ن یاسی رنگ یس

 تولید رنگ وصنایع شیمیایی 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

  

384 
سوق   ران یا

برج   ستاسازان ی)ا
 سپانو( 

 صادرات مدیریت 

ISO9001:2015 
ISO14001:2015 
ISO45001:2018 

 

385 
صنایع بسته بندی  
 آذین قوطی ساری 

 طراحی و تولید قوطیهای فلزی 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2018, 

ISO45001:2018, IMS 
 

 شرکت آذرشیمی  386
، روان کننده ها و آب   ی صنعت ی کننده روغن ها دی تول

 صابون 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2018, 

ISO45001:2018,IMS, 
ISO10002:2018 

 

شرکت سفیر   387
 صنعت امرداد 

 شرکت فنی مهندسی بازرگانی 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, IMS, 5S, 
HSE-MS 

 

388 
شرکت بهین  

 سانیار افق شرق
خدمات شهرسازی و معماری شهرداری  ارائه دهنده 

 مشهد 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2018, 
ISO45001:2018 

 

389 
شرکت صنایع  

 صبح پارالر آسیا 

 برد های الکترونیکی لوازم خانگی 
 

CE   انطباق 

EGS        

390 
شرکت بهینه داده  

 پردازان رایمون 
 مانیتورینگ عالئم حیاتی نوزاد 

CE ( انطباقEGS ) 
 

           



  

391 
شرکت اشکان  

 سازه غرب 
 تولید کننده لوله ای پلی اتیلن آبرسانی 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 
ISO45001:2018, 
ISO10002:2018 

                  

392 
شرکت اشکان  

 سازه غرب 
 ( CEانطباق ) تولید کننده لوله ای پلی اتیلن آبرسانی 

                           

393 
  امالک  کارگزاری

 کیفی 
 امالک  کارگزاری

ISO9001:2015 
ISO10002:2018 
ISO10004:2018 

 

394 
  آزمایشگاه
 مهراد  بیمارستان 

 ISO9001:2015 طبی  تشخیص  آزمایشگاه

        

395 

  مهندسی  شرکت 
  عمران اطلس 
 تدبیر 

 ق  بر گاز و  نفت  های پروژه در   پیمانکاری فعالیتهای 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018 , HSE        

396 
  ریل   مهندسی

 سدید  کنترل 
 ریلی   صنایع در   مهندسی خدمات

ISO9001;2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, IMS 

       

 

397 
  آمال طلوع  شرکت 

 پارسیان 
  های پروژه اجرای و  بازرگانی  ، مهندسی  ،  طراحی

 ارتباطات  حوزه  در   پیمانکاری و  عمرانی 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2018, 

ISO45001:2018, IMS, HSE-
MS 

     

 

398 
  فرداد  شرکت 
 البرز  اندیشه 

               HSE-MS مداربسته  تاسیسات،دوربین  برق،  پیمانکار



  

399 
  گستر  دارو  شرکت 
 نوین  طب  ماکان 

  اولیه  مواد دارو  -بهداشتی،صادرات،واردات -آرایشی 
 ورزشی  و  دارویی   های مکمل و  دارویی 

ISO9001:2015 , 
ISO10002:2018 , 

ISO10004:2018 , GMP 

     

 

400 
  فرآورده شرکت

 هوشیار  لبنی
 GMP پنیر  انواع تولید

 

401 
 مایا شرکت
 آریا  صنعت

OV ،  آب، زیر  بازرسی  و  هیدروگرافی  

USV و AUV ،  دریایی  و  غواصی  خدمات 

ISO9001:2015 , 
ISO14001:2015 , 

ISO45001:2018 , HSE-MS , 
IMS, 5s       

402 
شرکت حصار  

 صنعت اراک 

طراحی و ساخت و گالوانیزه و نصب سازه های   :
فلزی و تجهزات پاالیشگاهی نفت و گاز و 

نیروگاهی،پتروشیمی و انواع مخزان تحت فشار و  
انتقال نیروومخابراتی وپستهای فشار قوی  دکلهای 

 ،گاردریل راهها 

ISO9001:2015 
,ISO29001:2020 
ISO14001:2015 , 
ISO45001:2018 

, ISO10002:2018 

         

 

403 
شرکت پترو طرح  

 پارس 
 GMP تولید سدیم بی کربنات 

             

 مشاور امالک  رویال رزیدنس  404

ISO9001:2015, 
ISO10002:2018, 

ISO10004:2018, REAL 
ESTATE REAL ESTATE           

405 

سونوگرافی و  
رادیولوژی  

 معصومه نوروزی 
 سونوگرافی و رادیولوژی 

ISO9001:2015, 
ISO13485:2016 

             

406 

صنایع شیمیایی  
جوش شیرین  

 پارس 
شیرین جوش(   کربنات بی سدیم تولید ) GMP 

       



  

 ایبک شرکت 407
 های پروژه پوششی مواد کننده تامین و بازرگانی
جوشکاری  دستگاه تولید و گاز و نفت  

ISO9001:2015 

          

408 

 مهندسی شرکت
 سازه اترک
 گستر  پارس

قوی  فشار برق خطوط و پست احداث  ISO9001:2015 

 

409 

مهندسین 
مشاوربعد چهارم 

 نوین 

 مشاوره و طراحی و نظارت 
ISO9001:2015 , 

ISO14001:2015 , 
ISO45001:2018 , IMS     

410 
  تولیدی واحد

 ب عر شهرام
خانگی  و آشپزخانه لوازم تولید  

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, IMS, 
ISO10002:2018, 
ISO10004:2018       

411 

مهندسی 

ساختمانی  

 ساختار فردا

  و تاسیسات زمینه در ساخت و طراح  پیمانکار

 ی  پتروشیم و  ،گاز نفت صنایع انتقال خطوط
ISO 9001:2015 

                

 پترو اکسین دانا  412
  و پتروشیمی گاز، نفت،  پیمانکاری و مهندسی فنی

 نیروگاهی 

ISO 9001:2015 , ISO 
14001:2015 , 

ISO 45001:2018 , HSE-MS , 
IMS               

413 
یخجالی  کانتینر 

 اقیانوس 

  مواد توزیع و بندی بسته ، واردات و صادرات
 جات  صیفی و سبزیجات میوه، غذایی،

ISO9001:2015 – 
ISO22000:2018 

          

 پتروشیمی  و گاز ، نفت صنایع انرژی  پترو کیانا 414

ISO9001:2015 , 
ISO29001:2020 , 
ISO14001:2015 , 

ISO45001:2018, HSE-MS , 
IMS 

        



  

415 

  بین   نقل  و  حمل
  نمایندگی   و  المللی

 دنیابار  کشتیرانی

 ISO9001:2015, HSE-MS کشتیرانی  نمایندگی و المللی بین نقل و حمل

                  

416 
 گسترش و نصب
 پارس 

 مانکاری وپی عمرانی ی  ها پروژه اجرای
 پتروشیمی و گاز و نفت درصنایع

ISO3834-2:2005,HSE-MS 

 

 برق صنعتی خزر  417

پیمانکاری خطوط انتقال نیرو فشار قوی، فشار متوسط  و فشار  

ضعیف؛ ساخت تابلوهای فشار قوی و ضعیف؛اجرای پروژه های 

های فشار صنعتی برق فشار قوی و ضعیف؛اجرای عملیات پست

نه محاسبه و برآورد دقیق و اجرای  ؛همکاری در زمیقوی و متوسط

های تاسیسات برقی و مکانیکی؛نصب و راه اندازی ماشین نقشه

نصب و راه اندازی انواع ماشین آالت داخلی و  ؛آالت پنوماتیک

نظارت و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی با بهترین ؛خارجی

تاسیساتتهیه کلیه لوازم و ماشین  مهندسین و استادکاران برق و 

 آالت صنعتی.

HSE-MS 
Certification Training 

 

418 
اکسین پارس  

 ویهان 
 اجرای کلیه خدمات عمرانی و ساختمانی 

ISO9001:2015 , 
ISO14001:2015 , ISO 

45001:2018 , ISO 
10006:2017 , IMS , HSE-

MS  

419 
گروه تولیدی  

 اصفهان پالست 

تولید لوله های تک الیه هیدروفلو و لوازم آبیاری ،  

تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن، نوارهای آبیاری پلی  

اتیلن، تولید فیلترهای دیسکی، تولید فیلترهای اسکرین  

 خودشوینده فلزی 

ISO 10004:2018, ISO 
10002:2018  

ISO9001:2015  

ISO14001:2018 
ISO45001:2018  

ISO10006:2017  

 سامان پلیمر  420
 PVCتولید گرانول 

ISO9001:2015 , 
ISO14001:2105  

ISO45001:2018 , IMS 
        

421 
دپارتمان امالک 

 جنرال 
 امالک و مستغالت 

ISO9001:2015, 
ISO10002:2018, 

ISO10004:2018,  Real 
Estate              



  

 صبا مرغ زنجان  422
 , ISO9001:2015 تهیه و بسته بندی و قطعه بندی گوشت و مرغ 

ISO22000:2018 , HALAL 

                       

423 
درسی انرژی  

 پویا 

طراحی ، اجرا ، مهندسی، نصب و راه اندازی  

 نفت ، گاز و پتروشیمی  تجهیزات

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, ISO 
TS/29001:2020        

424 
آریا تجارت نسوز  

 اسپروز 

مشاوره مدیریت در حوزه تامین مالی، امکانسنجی و  

 طرح کسب و کار و عارضه یابی 

 

MIS 

              

425 
طالیه داران  
 صنعت غرب 

 وتجهیزات  شبکه های تغذیه و انتقال گاز تاسیسات 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 
ISO45001:2018, 

IMS,ISO3834-2:2005 
        

 سمیران سالمت  426
 GMPو   HACCP صادرات میوه و تره بار 

     

 

 افراز پرداز رودین  427
 (IT)فروش و پشتیبانی تچهیزات 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, ISO 
TS/29001:2020, HSE-MS, 

IMS 
           

 نیک شویان پارس  428
تولید محصوالت شوینده، پاک کننده، آرایشی و  

 بهداشتی 
gmp 

 

429 
مواد نسوز مازند  

 پارس 
 طراحی و تولید مواد نسوز 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, IMS 
           



  

430 
هونام ارتباط  
 نیروی ایرانیان 

طراحی طراحی تجهیزات نصب و راه اندازی  

 سیستمهای مخابراتی و اتوماسیون صنعتی 

 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, IMS       

431 
شهر هوشمند  

 گیلسا 

ارائه خدمات طراحی، مشاوره، تولید تجهیزات دانش  

تامین، اجرا، آموزش، پشتیبانی و نگهداری  بنیان، 

سیستم های هوشمندسازی در زمینه های شهر  

 هوشمند،

ISO9001:2015 , 

ISO27001:2013 , 

ISO10002:2018-HSE-IMS     

432 
شرکت کشتی و  

 دریا 
 مایندگی کشتیرانی و خدمات دریایین

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018 ,HSE-MS , 
IMS           

433 

توسعه سرمایه  
گذاری شاخص  

 برتراقتصاد 

 سرمایه گذاری و ارز دیجیتال 

ISO9001:2015, 
ISO27001:2013 
ISO10002:2018,  

ISO10004:2018 
          

 نوین تصفیه پارس  434
 ISO9001:2015 تولید دستگاه آب شیرین کن صنعتی

            

 مکث بهداشت  435

محصوالت بهداشت و مراقبت از پوست و  تولید انواع 

 مو 

ISO9001:2015 , 
ISO45001:2018 

ISO14001:2015 ,GMP 

         

 امیران پترو آسیا  436

ی تجهیزات مورد نیاز و انجام خدمات  تأمین کلیه 

 سرویس و نگهداری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 
ISO45001:2018, 

ISO29001:2020, HSE-IMS 
             

437 
 تجهیزات ضد عفونی کننده تولید   عزیزبابا 

ISO9001:2015, 
ISO13485:2016, CE انطباق 

          



  

438 

نارون سالمت  

 کارینا 
 ISO13485:2016 تولیدی البسه بیمارستانی 

             

439 

سراج صنعت علی  

 بابا 

عمومى، فنى و عمرانى، تامین نیروى انسانى،  خدمات 

 حمل و نقل،نگهدارى و خدمات فضاى سبز 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 
ISO45001:2018,  

IMS 
HSE-MS            

440 

مهندسین مشاور  

 خیزش سبز شمال 

طراحی ، اجرا ، مهندسی خطوط انتقال نفت و فشار  

 کاهش فشار گاز گاز و شبکه توزیع ایستگاه های 
EFQM 

       

441 

تولیدی المپهای ال  

ای دی مختار  

 شریفی 

  ISO 50001:2018 تولید پنل های ال ای دی دار 

442 

جهان پلیمر خاور  

 و باختر 
 ISO9001:2015, HSE-MS تولید تسمه 

            

443 
 تالوس 

 نرم افزار هوش مصنوعی برای ناهنجاری پستان 

 
CE 

     

444 

گستر  سبز 

 اصفهان 
 ت گلخانه ای التولید و فراوری و صادرات محصو 

ISO9001:2015, 
ISO22000:2018 

           

445 
 ساخت مخازن استیل و سیستم های برودتی  اورین مخزن 

ISO9001:2015 

ISO 3834-2-2005 

            



  

446 
 شرکت نشا 

طراحی ، اجرا ، مهندسی پروژه های پیمانکاری ، راه  

 ساختمان و عمران و 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 

ISO45001:2018, IMS 

        

447 

کارخانه دام و  

 طیور 
 GMP تولید خوراک آماده دام و طیور 

           

448 
 ISO17025:2017 تولید خوراک دام و طیور  زرین رشد گلستان 

          

449 

مهندسین مشاور  

خاک و پی سازه  

 گلستان پاسارگاد 

مشاوره و ژئوتکنیک،طراحی فونداسیون،آزمایشگاه  

 مقاومت مصالح،خاک و بتن 
ISO17025:2017 

            

450 

کیمیا پرور  

 ارسباران 
 GMP زنجیره تولید گوشت مرغ 

             

451 
 فناوری اطالعات  برناراد 

ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, 
ISO45001:2018, 

ISO27001:2017, IMS 

             

452 

سایه محاسبات  

 رادین 
 خدمات حسابداری 

ISO9001:2015, 
ISO10002:2018 

      

453 

دوران صنعت  

 ترکان 
 Cast Iron ROHS – سپر های چدنی اجاق گاز 

       



  

454 
 ,HSE  ) ISO9001:2015 (مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی  ایمن آسای شرق 

ISO45001:2018 

             

455 

شرکت توسعه  

 غذایی مانی 
 ISO3632-2:2010 بسته بندی انواع میوه های خشک شده،انواع حبوبات 

     

456 

گروه ایمن  

 اندیشان روژان 

مشاوره ، طراحی ، مهندسی ، تست، نصب و راه  

اندازی و فروش سیستم های ایمنی، امنیتی، حفاظتی و  

 پیمانکاری پروژه های برق و مکانیک ابزار دقیق و   

ISO9001:2015, 
ISO45001:2018 

                

457 

شرکت آزما فرآیند  

 اکسیر البرز 

 

بازرسی دیگ های بخار، تجهیزات لیفتینگ، سیستم  

 های ارتینگ، پایش عوامل زیان آور محیط کار 

ISO9001:2015, 
ISO45001:2018 

           

458 

انرژی  مانا توسعه 

 و آب 

خدمات مهندسی،تامین،ساخت نصب،راه  

اندازی،راهبری،بهره برداری،ارتقاء و بهینه سازی  

سیستم های تصفیه آب و فاضالب،هوا،لجن،بو،صنایع  

 نفت و پتروشیمی،زباله 

9001:2015 ISO 

           

459 

برکت دانه  شرکت 

 دلفان 

 

 ISO13485:2016 تولید ماسک و البسه بیمارستانی 

          

460 

شرکت محمد جعفر  

 فرزانه 

 

تولید انواع پنیر پیتزا ) موزارال ، پروسس ، تاپینگ  

 پیتزا و ... ( ، انواع خامه 

GMP 

               

461 

کفپوش صنعت  

 آریا 

 اجرا و راه اندازی کفپوش ها و پوششهای صنعتی 

 مجوز اداره کار  مشاوره تولید و تامین مواد 

      



  

462 
 زینان جرثقیل 

ساخت، تولید ، تهیه ، توزیع،خرید، فروش، واردات و  

صادرات انواع جرثقیلهای سنگین و سبک و سازه  

 های فلزی 
 مجوز اداره کار 

 

463 

موسسه خدمات  

حفاظتی مراقبتی  

 ایمن روماک 

 

 مجوز اداره کار  حفاظت از اماکن و تاسیسات خصوصی و دولتی 

 

 اندیکا صنعت آسیا   464

غالب بندی ،آرماتوربندی، سقف و ستون، تیرچه  

 بلوک، درب و پنچره سازی 
  مجوز اداره کار 

465 
تاجران جاده  

 ابریشم 

واردات کلیه   - صادرات  – انجام امور پیمانکاری 

  -خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز  – کاالهای مجاز 

 شرکت در مناقصات عمومی و خصوص 
 رتبه پیمانکاری 

 

 آریا پرداز کومش  466

فروش سخت افزار کامپیوتر، لپ تاپ، ماشین های  

تجارت  -اداری، لوازم جانبی کامپیوتر و لپ تاپ

 الکترونیک غیرهرمی انجام امور سخت افزار 
 رتبه پیمانکاری 

 

 پیام ره دشت  467

 

  تایید صالحیت ایمنی  ابنیه و ساختمان 

 کیان پوشش  468

انجام کارهای فنی تاسیساتی اعم از جوشکاری اسکلت  

، عایق کاری، رنگ و نقاشی صنعتی، نصب کوره و  

 سوله صنعتی 
 تایید صالحیت ایمنی 

 

469 
تجهیزاتی  

 نیرورسان سهند 

   

صنعتی  طراحی مشاوره ، تدارک و اجرای پروژه های 

 و غیر صنعتی در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور 

 تایید صالحیت ایمنی 
         

   


