فهرست مراکس آموزشی همکار دارای تائید صالحیت سازمان ملی استاندارد تحت پوشش اداره کل استاندارد استان اصفهان-تیرماه سال 7931
سدیف

ًام هشکض

فاکغ

تلفي

تاسیخ اعتثاس

ػطح تائیذیِ

1

ؿشکت تاتاى ًیشٍ
ػپاّاى

;98111;:

9811199:
;98111;:

;9/1/39

هلی

3

ؿشکت ًاظشاى یکتا

9398:93:

;9391;18

;9/1/33

هلی

9

آصهًَِ فَالد

;9/1/33

هلی

1

7

8
9
:

7991383;83:
7991383;839
98391799

اػتاًی

اًجوي صٌفی کاسگشی
هذیشاى کٌتشل کیفیت
کاؿاى

77191991

77191991

;9/71/33

داًؾ پظٍّاى سُ آٍسد

98837178

98838:37

;9/77/91

ٍ 98:39131
98:33113

ٍ 98:39131
98:33113

;9/17/31

99:93:79

99:93:79

;;9/13/1

9:83977

9:87177

;;/77/11

اًجوي تخصصی
کٌتشل کیفیت صٌایع
اصفْاى
ػٌجؾ گؼتش صٌعت
ػپاّاى
ًیکَفٌاٍساى

صهیٌِ آهَصؽ
اػتاًذاسد ػاصی (اػتاًذاسد ّای حَصُ تشق ٍ الکتشًٍیک ٍ اًذاصُ
ؿٌاػی ٍ اٍصاى ٍ هقیاػْا )  ،ػیؼتن ّای هذیشیتی  ،تکٌیکْای
کیفیت ٍ فٌی ٍ هٌْذػی دس سؿتِ ّای تشق ٍ الکتشًٍیک ٍ
اًذاصُ ؿٌاػی ٍ اٍصاى ٍ هقیاػْا
اػتاًذاسد ػاصی (دٍسُ ّای تذٍیي)  ،ػیؼتن ّای هذیشیت کیفیت ،
تکٌیک ّای کیفیت ٍ فٌی ٍ هٌْذػی دسسؿتِ هکاًیک ٍ فلضؿٌاػی (
تِ جض دٍسُ ّای صٌعت جَؽ )
اػتاًذاسد ػاصی (اػتاًذاسدّای حَصُ ّای ػاختواى  ،هصالح ٍ
فشآٍسدُ ّای ػاختواًی  ،هَاد هعذًی ٍ هکاًیک ٍ فلضؿٌاػی ( تِ جض
حَصُ صٌعت جَؽ ) ٍ فٌی ٍهٌْذػی دس سؿتِ ّای ػاختواى ،
هصالح ٍ فشآٍسدُ ّای ػاختواًی
تذٍیي اػتاًذاسد ،ػیؼتن ّای هذیشیتی ،تکٌیک ّای کیفیت ٍ فٌی
هٌْذػی دس سؿتِ ّای پَؿاک ٍ فشآٍسدُ ّای ًؼاجی –هصالح
ػاختواًی

هٌطقِ1
(اصفْاى ٍ یضد)

دٍسُ ّای تذٍیي اػتاًذاسد  ،ػیؼتن ّای هذیشیتی ٍ تکٌیک ّای
کیفیت

هٌطقِ 1
(اصفْاى ٍ یضد)

تذٍیي اػتاًذاسد  ،ػیؼتن ّای هذیشیتی  ،تکٌیکْای کیفیت ٍ فٌی
هٌْذػی دس سؿتِ ّای خَساک ٍ فشآٍسدُ ّای کـاٍسصی ،صٌایع
ؿیویایی ٍ پلیوش ،تؼتِ تٌذی ،هیکشٍتیَلَطی ٍ هَادهعذًی
فٌی ٍ هٌْذػی دس سؿتِ صٌایع ؿیویایی ٍ پلیوش
( لَلِ ٍ اتصاالت پلیوشی)
آهَصؽ دٍسُ ّای تذٍیي اػتاًذاسد ٍ ،فٌی هٌْذػی دس سؿتِ ّای
خَساک ٍ فشآٍسدُ ّای کـاٍسصی-هاؿیي آالت کـاٍسصی

هٌطقِ 1
(اصفْاى ٍ یضد)
هٌطقِ1
(اصفْاى ٍ یضد)

آدسع
اصفْاى خیاتاى پاًضدُ خشداد (آپاداًا دٍم) ،
تي تؼت اًَسی  ،ػاختواى تاتاى
اصفْاى – خیاتاى ؿوغ آتادی –
سٍتشٍی تیواسػتاى ػیٌا –
هجتوع اهام سضا
اصفْاى – فَالد ؿْش – جٌة هخاتشات –
ػاختواى آصهًَِ فَالد
کاؿاى-خیایاى ؿْیذ طالقاًی-
خیاتاى ؿْیذ هیشصایی
اصفْاى -خیاتاى ؿیخ صذٍق ؿوالی-
سٍتشٍی ػشپشػتی تاًک هلت -اتتذای کَچِ
ؿْیذ فیاضی -پالک – 1طثقِ3
اصفْاى – کیلَهتش  17جادُ اصفْاى  ،ؿیشاص
– اداسُ کل اػتاًذاسد اػتاى اصفْاى –
ػاختواى ؿواسُ 3
اصفْاى  -داًـگاُ صٌعتی اصفْاى –
ؿْشک علوی تحقیقاتی – ػَلِ 1
اصفْاى-ؿْشک علوی تحقیقاتی

سدیف

ًام هشکض

فاکغ

تلفي

;

ؿشکت هعیاس گؼتش
صایٌذُ سٍد

98397977

9839:311

17

هعیاس داًؾ پاسع

97971118

;77317:9

11

هعیاس گؼتش ًقؾ جْاى

;7117:7

;7117:7-9

13

هٌْذػی آصهَى کاس
آػیا

73139131

19

آصهَى پشتَی غشب

339:;99-77

339:;77

11

پیـگاهاى آسیاى ساداى

988177;1

988177;7

73139;99

تاسیخ اعتثاس

ػطح تائیذیِ

صهیٌِ آهَصؽ

آدسع

تذٍیي اػتاًذاسد  ،ػیؼتن ّای هذیشیتی  ،تکٌیک ّای کیفیت ٍ فٌی
اصفْاى  ،خیاتاى چْاس تاغ تاال ،هجتوع تجاسی
ٍ هٌْذػی دس سؿتِ ّای ػاختواى  ،هصالح ٍ فشآٍسدُ ّای
هٌطقِ 1
;:/7/31
پاسػیاى  ،طثقِ صیشصهیي 17:
ػاختواًی  ،هَاد هعذًی  ،صٌایع ؿیویایی ٍ پلیوش  ،خَساک ٍ
(اصفْاى ٍ یضد)
کـاٍسصی،هیکشٍتیَلَطی ٍ هکاًیک ٍ فلضؿٌاػی (اًشطی)
تذٍیي اػتاًذاسد ،ػیؼتوْای هذیشیتی،تکٌیکْای کیفیت ٍ فٌی هٌْذػی دس
سؿتِ ّای خَساک ٍ فشاٍسدُ ّای کـاٍسصی،صٌایع ؿیویایی ٍ پلیوش،تؼتِ
اصفْاى
;;/73/39
اصفْاى -داًـگاُ آصاد خَساػگاى
تٌذی ،چَب ٍ فشاٍسدُ ّای چَتی ٍ ػلَلضی ٍ کاغز،اًذاصُ ؿٌاػی ٍ اٍصاى ٍ
هقیاع ّا ،هکاًیک ٍ فلض ؿٌاػی (تجض حَصُ صٌعت جَؽ) ٍ هیکشٍتیَلَطی
تذٍیي اػتاًذاسد  ،ػیؼتن ّای هذیشیت کیفیت  ،تکٌیک ّای
اصفْاى-خیاتاى فشدٍػیً -ثؾ خیاتاى
کیفیت ٍ فٌی هٌْذػی دس سؿتِ ّای < تشق ٍ الکتشًٍیک  ،خَساک ٍ
هٌَچْشی -ػاختواى اداسی اهیش -طثقِ
هلی
;;/7;/37
فشآٍسدُ ّای کـاٍسصی  ،اٍصاى ٍ هقیاع ّا  ،ػاختواى ٍ هصالح ٍ
چْاسمٍ-احذ 179
فشآٍسدُ ّای ػاختواًی  ،هکاًیک ٍ فلضؿٌاػی ( تِ جض دٍسُ ّای
صٌعت جَؽ )
آهَصؽ دٍسُ ّای تذٍیي اػتاًذاسد  -تکٌیک ّای کیفیت ٍ فٌی
هٌطقِ 1
هثاسکِ -تلَاسؿْیذًیکثخت -طثقِ اٍل
هٌْذػی دس سؿتِ هکاًیک ٍ فلض ؿٌاػی ( صشفا دس صهیٌِ آهَصؽ
;;;/13/7
اػتاى ّای
ؿشکت تعاًٍی ؿْشداسی هثاسکِ
جشثقیل ،آػاًؼَس ،پلِ تشقی ،لیفتشاک ٍ اًَاع تاالتشّا)
اصفْاى ٍ یضد
اصفْاى – هیذاى اللِ – اتتذای خیاتاى پشٍیي
تذٍیي اػتاًذاسد  ،ػیؼتن ّای هذیشیت کیفیت  ،تکٌیک ّای
– خیاتاى ؿیخ طَػی اٍل –
;;;/13/7
کیفیت ٍ فٌی هٌْذػی دس سؿتِ ّای < صٌایع ؿیویایی ٍ پلیوش ،
هلی
سٍتشٍی هؼجذ اهام جعفش صادق کَچِ ؿْیذ
هکاًیک ٍ فلضؿٌاػی
راکشی – پالک ;
دٍسُ ّای تذٍیي اػتاًذاسد ،ػیؼتن ّای هذیشیت کیفیت ،تکٌیک
اصفْاى-خیاتاى چْاستاغ تاالجٌة تاؿگاُ
هٌطقِ 1
ّای کیفیت ٍ فٌی هٌْذػی دس سؿتِ ّای< صٌایع ؿیویایی ٍ پلیوش،
کاسگشاى-تي تؼت اتي ػیٌا-ػاختواى اداسی
 1177/73/38اػتاى ّای
خَساک ٍ فشآٍسدُ ّای کـاٍسصی ،هکاًیک ٍ فلضؿٌاػی
ػیٌا-طثقِ ّوکفٍ-احذ 1
اصفْاى ٍ یضد
( تِ جض دٍسُ ّای صٌعت جَؽ )

