فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
نام شرکت

ردیف

عنوان رشته های تخصصی کمیته ملی

شماره تماس

نام استان
تاریخ اعتبار

.1

اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری

271-80044223

.0

ارتباط پژوهان البرز

.8

ارتباطات نوین گستر سیراف(سهامی خاص)

2771-4220227

.4

ارتقاءگستر پویا(سهامی خاص)

201-33223442

.2

اروم میزان انرژی

21144342120

.2

افرا پویش آپادانا

21182121070

21100212142

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

فارس

1422/27/02

برق و الکترونیک-فناوری ارتباطات

تهران

1422/11/0

بوشهر

1817/21/00

برق و الکترونیک -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاسها -خودرو و نیرو محرکه
 انرژی -مکانیک و فلزشناسیخودرو و نیروی محرکه  -حمل و نقل  -محیط زیست  -مدیریت کیفیت -
تجهیزات و فراورده های نفتی-ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی
کودکان-خدمات -برق والکترونیک -مهندسی پزشکی -معدن و مواد

تهران

1422/28/00

معدنی
خوراک و فرآورده های کشاورزی ،صنایع شیمیایی و پلیمر -برق و
الکترونیک -ساختمانی و مصالح و فرآورده های ساختمانی-

آذربایجان غربی

1811/28/23

مدیریت کیفیت -خدمات -اسنادوتجهیزات اداری وآموزشی -محیط
زیست -کودها و سموم -مکانیک و فلزشناسی -مواد معدنی – انرژی -برق
و الکترونیک-

صنایع شیمیایی و پلیمر -اندازه شناسی و اوزان و

مقیاسها -فرآورده های نفتی -فناوری نانو -خودرو و نیرومحرکه

چهارمحال و
بختیاری

1813/10/28

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.7

اقیانوس سبز

.3
.1

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
انجمن خوردگی ایران

2771-4221442

201-33221721-4
201-33801111

مکانیک و فلزشناسی -اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها -فناوری نانو -
خودرو و نیرو محرکه -انرژی

بوشهر

1813/28/08

مکانیک و فلزشناسی

تهران

1811/23/21

مکانیک و فلز شناسی  -صنایع شیمیایی و پلیمر

تهران

1813/22/18

آبو آبفا-کودها و سموم-بسته بندی-صنایع شیمیایی-برق و الکترونیک-

.12

انجمن صنفی کارگری کارشناسان استاندارد
استان گیالن

21112221231

فناوری ارتباطات-صنایع پلیمر-مکانیک و فلزشناسی -خوراک و فرآورده
های کشاورزی -ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی -پوشاک و

گیالن

1422/24/17

فرآوردههای نساجی و الیاف
صنایع شیمیایی -بیولوژی و میکرو بیولوژی -مهندسی ساختمان و مصالح

.11

انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت صنایع
استان تهران

و فرآورده های ساختمانی -مکانیک و فلزشناسی -اسناد و تجهیزات اداری
201-44212131

و آموزشی -خوراک و فرآورده های کشاورزی -خودرو و نیروی محرکه -

تهران

1811/10/14

پوشاک و فراورده های نساجی و الیاف -برق و الکترونیک-چرم ،پوست و
پایپوش -مهندسی پزشکی

.10

انجمن مدیران کنترل کیفیت گیالن

2181-2212422
21112278027

خوراک و فرآوردههای کشاورزی

گیالن

1811/10/14

برق و الکترونیک -خوراک و فرآرده های کشاورزی  -فناوری اطالعات -

.18

اندیشه آزمای زاگرس(سهامی خاص)

238-83874142

بیولوژی و میکروبیولوژی -مکانیک  -فناوری ارتباطات -مدیریت کیفیت

.14

اندیشه فاخر شهرکرد(سهامی خاص)

2831-8883022

برق و الکترونیک -مکانیک – فلزشناسی-صنایع شیمیایی

کرمانشاه
چهارمحال و
بختیاری

1422/22/08

1422/22/08

.12
.12

ایمن پردازان رستاک

21108723141

خودرو ونیروی محرکه

تهران

1811/12/07

آتی صنعت شاخص

201-80778278

صنایع شیمیایی و پلیمر

البرز

1813/12/03

.17

آذر ستاویز

2411-4402804

آذربایجان شرقی

1813/27/14

.13

آذین فنآور ویستا

21188244102

برق و الکترونیک

اصفهان

1811/21/00

.11

آریا ژنتیک دام و طیور

21141240043

خوراک و فرآورده های کشاورزی_مکانیک و فلزشناسی

اردبیل

1811/10/14

برق و الکترونیک -صنایع شیمیایی و پلیمر -مدیریت کیفیت  -خودرو و
نیروی محرکه
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مدیریت کیفیت -خوراک و فرآوردههای کشاورزی -صنایع شیمیایی

.02

آزما گسترفراز

2411-0342272

.01

آزمایشگاه توصعه صنایع جوش و برش آسیا

21118287320

برق و الکترونیک

.00

آزمایشگاه فنی مکانیک وخاک

201-33227128

مهندسی ساختمان ومصالح وفرآوردههای ساختمانی

.08

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

21280212722

خوراک و فرآورده های کشاورزی

.04

آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل)

21111441180

برق و الکترونیک -فناوری ارتباطات

.02

آزمون نانوگرانکیفیت(با مسئولیتمحدود)

.02

آسان ساز اراک

.07

بازرسی فنی بهینه آزمای کیش(با مسئولیت
محدود)

88228728-237
21138282317
272-44402732

وپلیمر -بسته بندی -ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی

مکانیک-صنایع شیمیایی-مدیریت کیفیت -خوراک و فرآوردههای
کشاورزی-بیولوژی و میکرو بیولوژی
خودرو و نیروی محرکه
صنایع پلیمر-صنایع شیمیایی -پوشاک و فرآوردههای نساجی و الیاف-
بیولوژی و میکروبیولوژی-تجهیزات و فرآورده های نفتی-برق و الکترونیک

آذربایجان شرقی

1813/27/14

مازندران

1811/28/23

تهران

1813/23/21

خراسان رضوی

1811/24/01

تهران

1811/22/23

کردستان

1422/22/08

مرکزی

1811/10/14

هرمزگان

1811/10/14

صنایع شیمیایی –صنایع پلیمر  -چرم ،پوست وپایپوش  -خوراک و فرآورده
های کشاورزی -تجهیزات و فراورده های نفتی-بیولوژی ومیکروبیولوژی -

.03

بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

2771-0240221

.01

بازرسی فنی فرا معیار اوراسیا

201-44411370

برق و الکترونیک -مهندسی پزشکی  -خودرو و نیروی محرکه -فناوری
نانو -کودها و سموم -مکانیک وفلزشناسی-آب و آبفا-حالل -اندازه

بوشهر

1811/10/14

شناسی ،اوزان و مقیاس ها-بسته بندی-انرژی -پوشاک و فرآورده های
نساجی و الیاف

.82

.81
.80
.88
.84

تهران

1811/20/11

خوزستان

1422/23/01

201-02012112

مکانیک و فلزشناسی

تهران

1813/22/18

202-80021032-0

مکانیک وفلزشناسی

تهران

1811/28/23

بازرسی فنی وکنترل خوردگی تکین کوی

201-33741242

مکانیک وفلزشناسی

تهران

1813/28/08

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

201-33202242

مکانیک وفلزشناسی -خودرو و نیروی محرکه -خدمات -مدیریت کیفیت-

تهران

1813/10/28

بازرسی فنی نوآوران فراصوت جنوب(سهامی
خاص)

بازرسی فنی و مهندسی جوش فرآیند
کنترل(سهامی خاص)
بازرسی فنی وکنترل بین الملل وانا خاورمیانه

21128141104

مهندسی پزشکی
برق و الکترونیک-مکانیک-خوراک و فرآورده های کشاورزی-خودرو و
نیروی محرکه-اندازه شناسی،اوزان و مقیاسها

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
صنایع شیمیایی و پلیمر -ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان

.82

بازرسی مهندسی ایران()IEI

201-33777721

.82

بازرسی مهندسی کیفیت آفرینان زاگرس

2741-8884008

.87

بهینه سازان صنعت تأسیسات

.83

پارسیان توف سریرا

201-44047218
201-44047222

.81

پارسیان صنعت زرین

2811-2022200
2811-2021313

.42

پایش کیفیت ماهان پیشگام

28480887323

.41

پترو جوش آریا

2830-0482010

.40

پترو فناوری و تجهیزات باالدستی آسه

2211-0102272

201-22272132-0

صنایع شیمیایی و پلیمر -مواد معدنی -کودها و سموم -فرآورده های نفتی-
فناوری نانو -خودرو و نیروی محرکه -مکانیک و فلزشناسی-حمل و نقل-
ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی -خدمات  -اندازه شناسی ،اوزان و
مقیاس ها  -برق و الکترونیک
مکانیک و فلزشناسی -خودرو و نیروی محرکه -انرژی -مهندس پزشکی-
صنایع شیمیایی-تجهیزات و فراورده های نفتی-برق و الکترونیک-صنایع
دستی میراث فرهنگی و گردشگری -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها
مکانیک و فلزشناسی-انرژی-محیط زیست
مهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردههای ساختمانی -خوراک و فرآورده-
های کشاورزی -صنایع شیمیایی -صنایع پلیمر -چوب و فرآوردههای
چوبی و سلولزی و کاغذ -مکانیک و فلزشناسی -مدیریت کیفیت -معدن و
مواد معدنی -بیولوژی و میکروبیولوژی -پوشاک و فرآورده های نساجی و
الیاف-خودرو و نیروی محرکه -کودها و سموم – برق و الکترونیک-فناوری
ارتباطات
مهندسی ساختمان -مصالح و فرآوردههای ساختمانی-مکانیک
وفلزشناسی-خودرو ونیروی محرکه -برق و الکترونیک

تهران

1813/28/08

کهکیلویه و بویر
احمد

1811/21/00

تهران

1813/8/08

تهران

1811/23/21

اصفهان

1813/10/28

برق و الکترونیک -فناوری اطالعات -معدن و مواد معدنی -انرژی –
مکانیک و فلزشناسی -خودرو و نیروی محرکه -ساختمان و مصالح و
فراورده های ساختمانی -صنایع دستی ،میراث فرهنگی و گردشکری-
پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف -نقشه و اطالعات مکانی -محیط
زیست -خدمات -اندازه شناسی  ،اوزان و مقیاس ها

کرمان

مواد معدنی -مکانیک و فلزشناسی -صنایع شیمیایی و پلیمر -برق و

چهارمحال و

الکترونیک

بختیاری

1811/22/23

1811/20/11

صنایع شیمیایی و پلیمر -مواد معدنی -خودرو ونیروی محرکه -مکانیک
وفلز شناسی-فرآورده های نفتی -محیط زیست -اسناد و تجهیزات اداری
و آموزشی -گردشگری  -خدمات  -خوراک و فرآورده های کشاورزی

خوزستان

1813/22/18
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.48

.44

.42

.42

پژوهان گستر هورتاش مهرآفرین

پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد
دانشگاهی شریف

پژوهشکده کیمیاگران ارتیان(سهامی خاص)

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
زلزله

21107270112

صنایع شیمیایی و پلیمر

البرز

1811/28/23

201-22210407

مکانیک -خودرو و نیروی محرکه-خدمات

تهران

1422/23/01

خراسان شمالی

1811/10/14

تهران

1811/24/01

فارس

1811/24/01

چهارمحال بختیاری

1811/12/07

223-8407170

201-00382382

.47

پژوهشگران نویان بنیان ایرانیان

21824402344

.43

پویا پرتوی چهارمحال

21188307072

.41

پویاسیستم پارسیان(سهامی خاص)

203-88821012

.22

پویندگان بهبود کیفیت

2181-0024231

.21

تدوین فراگسترصنعت سهند

21143711237

ساختمان و فراورده های ساختمانی -صنایع شیمیایی-بسته بندی-
مکانیک و فلز شناسی -فناوری اطالعات

ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

مکانیک و فلزشناسی -خودرو و نیروی محرکه -ساختمان و مصالح و
فرآورده های ساختمانی
بیولوژی و میکروبیولوژی_
برق والکترونیک -انرژی  -ایمنی وسایل سرگرمی وکمک آموزشی کودکان
مواد معدنی  -خوراک و فرآورده های کشاورزی -کودها و سموم -پوشاکو فرآورده های نساجی والیاف  -صنایع شیمیایی و پلیمر  -بسته بندی -
خدمات -خودرو ونیروی محرکه  -مکانیک وفلز شناسی  -اندازه شناسی

قزوین

1813/28/08

،اوزان ومقیاس ها -میکروبیولوژی و بیولوژی -مدیریت کیفیت  -اسناد
وتجهیزات اداری وآموزشی -چرم پوست و پایپوش -فناوری اطالعات -
فناوری نانو  -محیط زیست  -حمل ونقل
صنایع شیمیایی و پلیمر -خدمات -محیط زیست -اندازه شناسی،اوزان و
مقیاس ها –مکانیک و فلزشناسی
مکانیک و فلزشناسی -اندازه شناسی  ،اوزان و مقیاس ها -خودرو ونیروی
محرکه

گیالن

1811/20/11

آذربایجانشرقی

1811/24/01

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.20

تدوین گران صدرا تاویژآذر پردیس

2418-8031837

.28

تراز آب

242-88218222

.24

تعاونی معیار گستر کیمیا

21181328782

.22

جامعه متخصصان کنترل کیفیت خراسان جنوبی

.22

چرخه طبیعت سبز

2771-4220221

.27

خبرگان بین المللی تهران

277-88841143

.23

خدمات مهندسی و مشاوره مبدع صنعت

201-00222271

.21

خوزستان پژوهش گستر بردیا

2211-0001213

خودرو و نیروی محرکه -مکانیک وفلزشناسی-صنایع شیمیایی و پلیمر

آذربایجان شرقی

1813/22/21

اردبیل

1813/24/14

مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-صنایع شیمیایی و
پلیمر
محیط زیست -ساختمان ومصالح وفرآوردههای ساختمانی  -مکانیک –
برق و الکترونیک-خوراک و فرآورده های کشاورزی –بیولوژی و
میکروبیولوژی
21122212722
222-80847227

خوراکوفرآوردههای کشاورزی-بیولوژیومیکروبیولوژی-صنایع شیمیایی-
صنایع پلیمر -ساختمان ،مصالح و فرآوردههای ساختمانی

چهارمحال و
بختیاری

خراسان جنوبی

1422/7/02

1422/11/0

مهندسی پزشکی-مگانیک و فلزشناسی  -خودرو و نیرومحرکه-انرژی-
مدیریت کیفیت -صنایع شیمیایی و پلیمر -چرم پوست و پایپوش -
فرآورده های نفتی -مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های

بوشهر

1813/28/08

ساختمان -مواد معدنی
بسته بندی-چرم و پوست و پایپوش -صنایع شیمیایی و پلیمر-خوراک و
فرآورده های کشاورزی -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها -خودرو و
نیروی محرکه -مکانیک وفلزشناسی -محیط زیست -مواد معدنی-

بوشهر

1813/22/21

ساختمان و مصالح و فرآورده ها ی ساختمانی
خودرو ونیروی محرکه -مکانیک و فلزشناسی

تهران

1811/10/14

مکانیک وفلز شناسی  -صنایع شیمیایی و پلیمر -مواد معدنی -کودها و
سموم -محیط زیست -فرآورده های نفتی -خوراک وفراورده های
کشاورزی -چرم ،پوست وپایپوش-بسته بندی-خودرو و نیرو محرکه -
حمل و نقل

خوزستان

1813/12/03

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.22

دانش انطباق سیستم (با مسئولیت محدود )

201-44223224

.21

دانش بنیان برسنج آزمون گلستان

21874214072

.20

دانش پارسیس آریا

21121332782

.28

دانش تجهیز معتمد خزر

21822141823

.24

دقیق آزمای سمنان

.22

دقیق سنگ آزما(سهامی خاص)

خدمات  -خوراک و فرآورده های کشاورزی -محیط زیست-فناوری نانو -

تهران

مدیریت کیفیت

1813/28/08

صنایع شیمیایی -صنایع پلیمر -فناوری نانو -بسته بندی -مواد معدنی-
چوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ -خوراک و فرآورده های

گلستان

1811/28/23

کشاورزی -محیط زیست
خودرو و نیروی محرکه – مکانیک و فلزشناسی -انرژی -مواد معدنی-
ساختمان ومصالح و فرآورده های ساختمانی -مدیریت کیفیت -کودها و

خراسان شمالی

1811/28/23

سموم -صنایع شیمیایی و پلیمر

21121422214
87082323-202
21101208212

صنایع شیمیایی و پلیمر -فرآورده های نفتی -انرژی -مکانیک و
فلزشناسی -محیط زیست
مکانیک و فلزشناسی-اندازه شناسی،اوزان و مقیاس ها –خودرو و نیروی
محرکه-خدمات-حمل و نقل-ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
معدن و مواد معدنی

.22

دقیق مصالح آزمون

21148410107

ساختمان و مصالح وفرآورده های ساختمانی

.27

راما مهر آریا

202-88842032

صنایع شیمیایی و پلیمر

.23

رویان پژوهان سینا

2311-3081281

.21

رهپویان نوین صنعت آتی(با مسئولیت محدود)

201-44437221

صنایع شیمیایی و پلیمر -محیط زیست -فرآورده های نفتی-مواد معدنی-
فناوری نانو -برق و الکترونیک  -انرژی

فلزشناسی

مازندران

1811/28/23

سمنان

1811/21/00

قم

1422/22/08

آذربایجان غربی

1811/24/01

قم

1813/22/18

همدان

1811/28/23

تهران

1422/11/0

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.72

ریزفناوران آرکا پژوه

.71

زرگستر روبینا(سهامی خاص)

2211-2200121

.70

زمین حفاران کاسیت

2228-2002011

21148222242

خودرو ونیروی محرکه-ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان-
فناوری اطالعات -مکانیک وفلزشناسی -برق و الگترونیک

آذربایجان شرقی

1813/22/21

صنایع شیمیایی-صنایع پلیمر-معدن و موادمعدنی -خوراک و فرآوردههای
کشاورزی -مکانیک -فلزشناسی  -خدمات-

ساختمان و مصالح و

فرآوردههای ساختمانی -محیط زیست -مهندسی پزشکی-میراث

خوزستان

1422/7/02

فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری -آب وآبفا
مهندسی ساختمان ،مصالح و فرآوردههای ساختمانی -مواد معدنی-
مکانیک و فلزشناسی -خودرو و نیروی محرکه -محیط زیست-برق و

لرستان

1811/28/23

الکترونیک

.78

ساتبا -سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره
وری انرژی

21101828211

برق و الکترونیک-مکانیک-انرژی

تهران

1422/22/08

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
مهندسی پزشکی -اندازه شناسی،اوزان و مقیاسهها -معهدنو موادمعهدنی-
خوراکوفرآوردههایکشاورزی-انرژی-محیطزیست-فناوریارتباطات -
مکانیک -مدیریت کیفیت -فلزشناسی -ساختمان و مصالح وفراورده های
ساختمانی-برق والکترونیک -اسنادوتجهیزاتاداریوآموزشی-آبوآبفها-
ایمنههی وسههای

سههرمرمی و کمههک آموزشههیکودکههان  -بیولههوژیو

میکروبیولههوژی-پوشههاکو فههراوردههههاینسهها یوالیهها -چههر ،پوسههت
وپهههای و  -کودهههها و سهههمو  -خهههدمات- -فنهههاوریاطالعهههات-
تجهیزاتوفراوردههاینفتی-چوبوفرآوردههایچوبی،سهلولزیوکاغه -
حم ه ونق ه - -خههودرو و نیههرویمحرک ه  -بسههت بنههدی  -حههال -
صههنای شههیمیایی –فنههاوری نههانو-میههراف فرهن ههی ،صههنای دسههتی و
.74

سازمان انرزی اتمی ایران

201-330022222

مردشههه ری-نقشهه ه و اطالعههههات مکههههانی- -صههههنای پلیمههههر-
انفورماتیکسالمت-ورز وتجهیزات ورزشی

تهران

1422/7/02

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.72

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

201-22282182

.72

سنجش کیفیت آسیا

21822012121

.77

سها سازه پارس(سهامی خاص)

21178214712

.73

شرکت تعاونی خدمات فنی پارس لیان اروند

2280-4042183

.71

شرکت تعاونی دانش بنیان معیار پژوهان مروه
5656

88888322-277

محیط زیست
خوراک و فرآورده های کشاورزی -اندازه شناسی،اوزان و مقیاس ها-
صنایع شیمیایی-صنایع پلیمر -مکانیک و فلزشناسی-خودرو و نیرومحرکه

تهران

1811/22/20

آذربایجان غربی

1811/22/20

صنایع شیمیایی-صنایع پلیمر -مکانیک و فلزشناسی -فناوری نانو-
تجهیزات و فرآورده های نفتی-چوب و فرآورده های سلولزی و کاغذ-
خوراک و فرآورده های کشاورزی – کودها و سموم-آب وآبفا-میراث

فارس

1422/20/208

فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری-ساختمان و مصالح و فرآورده های
ساختمانی

.32

شرکت صنعت آزمایشگاهی ،بازرسی و پژوهشی
بهساز(سهامی خاص)

201-22187824

صنایع شیمیایی–تجهیزات و فرآورده های نفتی-آب وآبفا
صنایع پلیمر-صنایع شیمیایی -خوراک و فرآوردههای کشاورزی-معدن و
مواد معدنی-

پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

خوزستان

1422/22/08

بوشهر

1422/22/08

تهران

1422/3/01

مواد معدنی-صنایع شیمیایی وپلیمر -مدیریت کیفیت-بسته بندی-کودها

.31

شمس آزما

2421-2212412

.30

صبا صنعت سیمای تبریز

2411-0222427

.38

صنعت بهامین تبریز

2411-4432023

.34

طب سنجش البرز

202-80722212

.32

علوم نگین مهرگان

202-80142222

و سموم-بیولوژی و میکروبیولوژی -مهندسی پزشکی -ساختمان و مصالح

اردبیل

1811/20/11

و فرآورده های ساختمانی
فناوری اطالعات-برق والکترونیک -فناوری ارتباطات -فناوری نانو-
مدیریت کیفیت-انرژی
مکانیک و فلزشناسی
مهندسی پزشکی -برق و الکترونیک -صنایع شیمیایی و پلیمر -محیط
زیست
خوراک و فرآورده های کشاورزی -خدمات – بسته بندی

آذربایجان شرقی

1813/22/21

آذربایجان شرقی

1813/28/08

البرز

1813/22/18

قم

1813/22/18

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.32

فناوری و اطالعات و ارتباطات آفتاب سرخ
نیوساد

21107173211

.37

کارآمدان کیان زنگان(با مسئولیت محدود )

21108208121

.33

کارکیا پویان زیما(با مسئولیت محدود)

21118721142

.31

کارمایه

.12

کیفیت آرمان ایرانیان

.11

کیفیت پرداز شید

.10

کیفیت کوشان پارس(سهامی خاص)

.18

کیفیت گستربجنورد

2234-0000427

.14

گسترش کیفیت صنعت رهام(سهامی خاص)

201-33202722

.12

مبتکران بهینه نیروی آذربایجان

خوراک و فرآورده های کشاورزی  -صنایع شیمیایی و پلیمر -خدمات-
مدیریت کیفیت -مکانیک و فلزشناسی
برق و الکترونیک -خوراک و فرآورده های کشاورزی  -میکروبیولوژی و

تهران

زنجان

1811/28/23

1813/28/08

بیولوژی
ساختمان ومصالح وفرآوردههای ساختمانی – تجهیزات و فرآورده های
نفتی -نقشه و اطالعات مکانی -مدیریت کیفیت–معدن ومواد معدنی -آب

گلستان

1422/27/02

و آبفا
2318-4838221

خوراک و فرآوردههای کشاورزی  -میکروبیولوژی و بیولوژی

همدان

1817/21/00

اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها -خودرو و نیروی محرکه -مکانیک
وفلزشناسی -محیط زیست -صنایع شیمیایی و پلیمر -بسته بندی-
24182232101

مهندسی پزشکی -برق و الکترونیک -خدمات

آذربایجان شرقی

1813/12/03

اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها -مکانیک و فلز شناسی -خودرو نیروی
-21128213144
22184410217

محرکه -مهندسی پزشکی -صنایع شیمیایی -صنایع پلیمر -کودها و
سموم -بسته بندی -محیط زیست -آب و آبفا -تجهیزات و فرآورده های

خوزستان

1811/23/21

نفتی -انرژی -خوراک و فرآورده های کشاورزی -معدن و مواد معدنی-
بیولوژی و میکروبیولوژی

201-44247210

مهندسی پزشکی-کودوسموم -خوراک و فرآورده های کشاورزی-بیولوژی

201-44247218

و میکروبیولوژی

تهران

1422/28/00

صنایع شیمیایی و پلیمر -فرآوردههای نفتی -مهندسی ساختمان ،مصالح و
فرآوردههای ساختمانی -خدمات -مواد معدنی -محیط زیست -فناوری

خراسان شمالی

1813/10/28

اطالعات -مدیریت کیفیت -فناوری نانو -کودها و سموم
مکانیک -خودرو ونیروی محرکه

تهران

1813/28/08

مکانیک و فلزشناسی -ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-
21144271322

انرژی -خدمات -برق و الکترونیک -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاسها-
خودرو و نیروی محرکه -خدمات

آذربایجان شرقی

1813/27/14

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.12

مجتمع فنی آزمایشگاهی و اندازه شناسی
آزمون پردازه لیان

2771-4247872

.17

مرکز آپای دانشگاه تربیت مدرس

.13

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

.11

معیار آزمای ارس

2411-8802170

.122

معیار آزمای لیان

2771-0232012

.121

معیار گستر سیراف

21171722232

.120

موسس تحقیقاتی رنگ امیر کبیر(مترا )

33872212-201

201-30338113
201-33107223
201-33102122

مکانیک و فلزشناسی -خودرو و نیرو محرکه -اندازه شناسی و اوزان و
مقیاسها -مدیریت کیفیت –حمل و نقل-فناوری ارتباطات
برق و الکترونیک -فناوری اطالعات -خدمات -حمل و نقل -مکانیک و
فلزشناسی
برق و الکترونیک -فناوری ارتباطات -فناوری اطالعات-خدمات
خوراک و فرآوردههای کشاورزی-

بوشهر

1813/28/08

تهران

1811/22/23

تهران

1811/22/20

میکروبیولوژی و بیولوژی -صنایع

شیمیایی و پلیمر -مدیریت کیفیت -برق و الکترونیک -خودرو ونیروی
محرکه -ایمنی وسایل سرگرمی وکمک آموزشی کودکان-خدمات-
مهندسی پزشکی -اندازه شناسی،اوزان ومقیاسها -فناوری اطالعات-

آذربایجان شرقی

1813/22/21

فناوری ارتباطات -مواد معدنی -مهندسی ساختمان ومصالح وفرآوردههای
ساختمانی-مکانیک و فلزشناسی
صنایع شیمیایی-صنایع پلیمر -خوراک و فرآوردههای کشاورزی -بیولوژی
و میکرو بیولوژی -مکانیک وفلزشناسی-برق و الکترونیک -بسته بندی-
خودرو و نیروی محرکه -محیط زیست -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاسها-

بوشهر

1811/12/07

فناوری ارتباطات-تجهیزات و فرآورده های نفتی-انرژی -اسناد و تجهیزات
اداری و آموزشی-فناوری اطالعات-مهندسی پزشکی
برق و الکترونیک -چرم و پوست و پایپوش -صنایع شیمیایی و پلیمر-
اندازه شناسی  ،اوزان و مقیاسها -مکانیک و فلزشناسی -چوب و فرآورده

بوشهر

1813/23/12

های جوبی ،سلولزی و کاغذ -خوراک و فرآورده های کشاورزی
چوب و فرآورده های جوبی ،سلولزی و کاغذ-صنایع شیمیایی-صنایع
پلیمر -خوراک و فرآوردههای کشاورزی -ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی-تجهیزات و فراورده های نفتی-برق و الکترونیک -محیط

تهران

1422/22/08

زیست

.128
.124

مهندسین مشاور صنایع وسائط
نقلیه(خودرو)ایران
مهندسین مشاور نام آوران فالت پاسارگاد

201-33374148

202-0321282

مکانیک و فلزشناسی  ,خودرو و نیرو محرکه

تهران

1813/28/08

صنایع شیمیایی و پلیمر

البرز

1813/28/08

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.122

مهندسین مشاور و بازرسی بین المللی فنی
بصیر انرژی

2811-2210300

مکانیک و فلزشناسی

اصفهان

1811/20/11

خوراکوفرآوردههایکشاورزی-خدمات-برقوالکترونیک-
282-83024188

تجهیزاتوفرآوردههاینفتی-معدنوموادمعدنی-مدیریتکیفیت-

21108222238

صنایعشیمیایی-اسناد،تجهیزاتاداریوآموزشی-چوبوفرآورده

.122

ناب اندیشان ساینار صنعت یزد(سهامی خاص)

.127

ناظران یکتا(سهامی خاص)

2811-0081744

.123

نسل برتر مشاورین آبان کیفیت

21121322182

یزد

1811/10/14

هایچوبی،سلولزیوکاغذ
مکانیک  -فناوری اطالعات

اصفهان

1422/27/02

مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی ،مواد معدنی -محیط
زیست خوراک و فرآورده های کشاورزی -اندازه شناسی  ،اوزان و مقیاس
ها -انرژی – فناوری نانو -صنایع شیمیایی و پلیمر -فرآورده های نفتی-
کودها و سموم -مکانیک و فلزشناسی -بسته بندی -نقشه و اطالعات

خراسان شمالی

1813/22/18

مکانی -ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان-برق و
الکترونیک-خدمات

.121

نواندیشان شیمی آزمون(سهامی خاص)

88844321-272

کودها و سموم-مکانیک -صنایع پلیمر

.112

نوین زعفران (سهامی خاص)

221-80081277

مدیریت کیفیت  -خوراک و فرآورده های کشاورزی

.111

نوین معیار آزمای آپادانا

231-83043182

.110

نیرو گستر لیان(سهامی خاص)

2771-2222821

.118

نیکو فناوران سال

هرمزگان

1422/22/08

خراسان رضوی

1422/27/02

مواد معدنی-کودها و سموم -صنایع شیمیایی و پلیمر -محیط زیست-
مکانیک و فلز شناسی -ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان-
خوراک و فرآورده های کشاورزی-مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

همدان

1813/24/14

های ساختمانی-مدیریت کیفیت

21182012848

برق والکترونیک – صنایع شیمیایی -صنایع پلیمر-مکانیک -ساختمان و
مصالح و فرآورده های ساختمانی -ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی

خوراک و فرآورده های کشاورزی

بوشهر

1422/1/07

اصفهان

1813/27/14

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
خوراکوفرآوردههای کشاورزی-بیولوژیومیکروبیولوژی-آب و آبفا-کود و

.114

وزارت جهادکشاورزی

21108821141

سموم-حالل-محیط زیست-بسته بندی -چوبوفرآورده

تهران

1422/11/0

هایچوبی،سلولزیوکاغذ

.112

وزارت نیرو -دفتر استانداردها و طرح های آب و
آبفا

21100121202

آب و آبفا

تهران

1811/23/21

