فهرست مراکس آموزشی همکار دارای تائید صالحیت سازمان ملی استاندارد تحت پوشش اداره کل استاندارد استان اصفهان-دی ماه سال 6931
ردیف

ًام هزکش

فاکظ

تلفي

تاریخ اعتثار

1

ؽزکت هعیار گغتز
سایٌذُ رٍد

36270755

36278241

98/5/24

2

ؽزکت تاتاى ًیزٍ
عپاّاى

36414989

36414778
36414989

97/4/23

3

ؽزکت ًاظزاى یکتا

32368328

32349469

97/4/22

4

آسهًَِ فَالد

5
6
7

8

عٌجؼ گغتز صٌعت
عپاّاى
اًجوي تخصصی
کٌتزل کیفیت صٌایع
اصفْاى
پارط پٌذار ًْاد
هزکش الکتزًٍیکی هجاسی پارط

ؽزکت آریا کیفیت
پارط

03342629628
03342629627
36274033

97/4/22

33872857

33872857

97/12/19

ٍ 36823424
36822112

ٍ 36823424
36822112

97/10/21

95022444-8

95022444-8

96/11/04

32666697

32668279

96/11/04

عطح تائیذیِ

سهیٌِ آهَسػ

آدرط

تذٍیي اعتاًذارد  ،عیغتن ّای هذیزیتی  ،تکٌیک ّای کیفیت ٍ فٌی
اصفْاى  ،خیاتاى چْار تاغ تاال ،هجتوع تجاری
ٍ هٌْذعی در رؽتِ ّای عاختواى ،ؽیویائی ،خَراک ٍ کؾاٍرسی ٍ
اعتاًی
پارعیاى  ،طثقِ سیزسهیي 108
هکاًیک (اًزصی)
اعتاًذارد عاسی (اعتاًذارد ّای حَسُ تزق ٍ الکتزًٍیک ٍ اًذاسُ
اصفْاى خیاتاى پاًشدُ خزداد (آپاداًا دٍم)  ،تي
ؽٌاعی ٍ اٍساى ٍ هقیاعْا )  ،عیغتن ّای هذیزیتی  ،تکٌیکْای
هلی
تغت اًَری  ،عاختواى تاتاى
کیفیت ٍ فٌی ٍ هٌْذعی در رؽتِ ّای تزق ٍ الکتزًٍیک ٍ
اًذاسُ ؽٌاعی ٍ اٍساى ٍ هقیاعْا
اعتاًذارد عاسی (دٍرُ ّای تذٍیي ٍ اعتاًذارد ّای هزتثط تا حَسُ
اصفْاى – خیاتاى ؽوظ آتادی – رٍتزٍی
هکاًیک ٍ فلشؽٌاعی ( تِ جش صٌعت جَػ)  ،عیغتن ّای هذیزیت
هلی
تیوارعتاى عیٌا –
کیفیت  ،تکٌیک ّای کیفیت ٍ فٌی ٍ هٌْذعی دررؽتِ هکاًیک ٍ
هجتوع اهام رضا
فلشؽٌاعی ( تِ جش دٍرُ ّای صٌعت جَػ )
اعتاًذارد عاسی (اعتاًذاردّای حَسُ ّای عاختواى  ،هصالح ٍ
فزآٍردُ ّای عاختواًی  ،هَاد هعذًی ٍ هکاًیک ٍ فلشؽٌاعی ( تِ جش اصفْاى – فَالد ؽْز – جٌة هخاتزات –
هلی
عاختواى آسهًَِ فَالد
حَسُ صٌعت جَػ ) ٍ فٌی ٍهٌْذعی در رؽتِ ّای عاختواى ،
هصالح ٍ فزآٍردُ ّای عاختواًی
هٌطقِ 4
اصفْاى  -داًؾگاُ صٌعتی اصفْاى –
فٌی ٍ هٌْذعی در رؽتِ صٌایع ؽیویایی ٍ پلیوز
(اصفْاى ٍ یشد)
( لَلِ ٍ اتصاالت پلیوزی)
ؽْزک علوی تحقیقاتی – عَلِ 4
هٌطقِ 4
اصفْاى – کیلَهتز  15جادُ اصفْاى  ،ؽیزاس
تذٍیي اعتاًذارد  ،عیغتن ّای هذیزیتی  ،تکٌیکْای کیفیت ٍ فٌی
(اصفْاى ٍ یشد)
– ادارُ کل اعتاًذارد اعتاى اصفْاى –
هٌْذعی در رؽتِ صٌایع ؽیویایی ٍ پلیوز
عاختواى ؽوارُ 2
اصفْاى -تَحیذ هیاًی کَی گلغتاى تي تغت
عیغتن ّای هذیزیت کیفیت تِ صَرت هجاسی
اعتاًی
ّادیاى پالک 98
اصفْاى -خیاتاى طیة -خیاتاى
تذٍیي اعتاًذارد ،عیغتن ّای هذیزیتی ٍ تکٌیکْای کیفیت
هٌطقِ 4
هیزداهاد -تعذاس چْارراُ ساّذ ً-ثؼ کَچِ
اصفْاى
(اصفْاى ٍ یشد)
ؽوارُ  - 44عاختواى پَیؼ-

فاکظ

تلفي

ردیف

ًام هزکش

35354146

95024083

9

هعیار داًؼ پارط

45224965

10

َّاپیواعاسی ایزاى

45224965

11

تاریخ اعتثار

عطح تائیذیِ

99/02/23

اصفْاى
هلی

96/11/04
اعتاًی

اًجوي صٌفی کارگزی
هذیزاى کٌتزل کیفیت
کاؽاى

55471774

55471774

97/04/22

13

داًؼ پضٍّاى رُ آٍرد

36625156

36626820

97/05/31

14

ًیکَفٌاٍراى

3862355

3865455

99/05/11

سهیٌِ آهَسػ
تذٍیي اعتاًذارد ،عیغتوْای هذیزیتی،تکٌیکْای کیفیت ٍ فٌی هٌْذعی در
رؽتِ ّای خَراک ٍ فزاٍردُ ّای کؾاٍرسی،صٌایع ؽیویایی ٍ پلیوز،تغتِ
تٌذی ،چَب ٍ فزاٍردُ ّای چَتی ٍ علَلشی ٍ کاغذ،اًذاسُ ؽٌاعی ٍ اٍساى ٍ
هقیاط ّا ،هکاًیک ٍ فلش ؽٌاعی (تجش حَسُ صٌعت جَػ) ٍ هیکزٍتیَلَصی
آهَسػ دٍرُ ّای تذٍیي اعتاًذارد ،عیغتن ّای هذیزیتی ،تکٌیک ّای
کیفیت ٍ فٌی هٌْذعی در رؽتِ ّای اًذاسُ ؽٌاعی ٍ اٍساى ٍ هقیاعْا  ،تزق
ٍ الکتزًٍیک ،صٌایع ؽیویایی ٍ پلیوز ٍ هخاتزات ٍ هکاًیک ٍفلشؽٌاعی
(ؽاهل دٍرُ ّای حَسُ صٌعت جَػ ًوی گزدد).
آهَسػ دٍرُ ّای تذٍیي اعتاًذارد ،عیغتن ّای هذیزیتی ،تکٌیک
ّای کیفیت ٍ فٌی هٌْذعی در رؽتِ ّای پَؽاک ٍ فزآٍردُ ّای
ًغاجی –هصالح عاختواًی

آهَسػ دٍرُ ّای تذٍیي اعتاًذارد  ،عیغتن ّای هذیزیتی ٍ تکٌیک
هٌطقِ4
ّای کیفیت
(اصفْاى ٍ یشد)
هٌطقِ4
(اصفْاى ٍ یشد)

آهَسػ دٍرُ ّای تذٍیي اعتاًذارد ٍ ،فٌی هٌْذعی در رؽتِ ّای
خَراک ٍ فزآٍردُ ّای کؾاٍرسی-هاؽیي آالت کؾاٍرسی

آدرط

اصفْاى -داًؾگاُ آساد خَراعگاى

اصفْاى-کیلَهتز  28جادُ اصفْاى تْزاى-
ؽزکت صٌایع َّاپیواعاسی ایزاى
کاؽاى-خیایاى ؽْیذ طالقاًی-خیاتاى ؽْیذ
هیزسایی
اصفْاى -خیاتاى ؽیخ صذٍق ؽوالی-
رٍتزٍی عزپزعتی تاًک هلت -اتتذای کَچِ
ؽْیذ فیاضی -پالک – 4طثقِ2
اصفْاى-ؽْزک علوی تحقیقاتی

