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

فامس

تلفي

تاسیخ اعتثاس

ٍ 25762363
25766116

ٍ 25762363
25766116

86/11/61

22766746

22766746

86/16/18

2

ًینَفٌاٍساى

22811856

22811855

88/14/11

3

ضشمت هعیاس گستش
صایٌذُ سٍد

25661644

25667631

87/4/63

هٌطقِ 3
(اصفْاى ٍ یضد)

4

هعیاس داًص پاسس

24243135

84163172

88/16/62

اصفْاى

5

هعیاس گستش ًقص جْاى

8413171

8413171-2

88/18/64

هلی

6

هٌْذسی آصهَى ماس
آسیا

46362163

88/16/18

هٌطقِ 3
استاى ّای
اصفْاى ٍ یضد

7

آصهَى پشتَی غشب

6667826-41

88/16/18

هلی

1
6

ًام هشمض
اًجوي تخصصی
مٌتشل میفیت صٌایع
اصفْاى
سٌجص گستش صٌعت
سپاّاى

46362826

6667841

سطح تائیذیِ
هٌطقِ 3
(اصفْاى ٍ یضد)
هٌطقِ 3
(اصفْاى ٍ یضد)
هٌطقِ3
(اصفْاى ٍ یضد)

صهیٌِ آهَصش

آدسس
اصفْاى – میلَهتش  14جادُ اصفْاى  ،ضیشاص
– اداسُ مل استاًذاسد استاى اصفْاى –
ساختواى ضواسُ 6
اصفْاى  -داًطگاُ صٌعتی اصفْاى –
ضْشك علوی تحقیقاتی – سَلِ 3
اصفْاى --داًطگاُ صٌعتی اصفْاى-هشمض
ًَآٍسیٍ-احذ616

تذٍیي استاًذاسد  ،سیستن ّای هذیشیتی  ،تنٌینْای میفیت ٍ فٌی
هٌْذسی دس سضتِ ّای خَساك ٍ فشآٍسدُ ّای مطاٍسصی ،صٌایع
ضیویایی ٍ پلیوش ،تستِ تٌذی ،هینشٍتیَلَطی ٍ هَادهعذًی
فٌی ٍ هٌْذسی دس سضتِ صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش
( لَلِ ٍ اتصاالت پلیوشی)
تذٍیي استاًذاسد ٍ ،فٌی هٌْذسی دس سضتِ ّای خَساك ٍ
فشآٍسدُ ّای مطاٍسصی-هاضیي آالت مطاٍسصی
تذٍیي استاًذاسد  ،سیستن ّای هذیشیتی  ،تنٌیل ّای میفیت ٍ فٌی
اصفْاى  ،خیاتاى چْاس تاغ تاال ،هجتوع تجاسی
ٍ هٌْذسی دس سضتِ ّای ساختواى  ،هصالح ٍ فشآٍسدُ ّای
پاسسیاى  ،طثقِ صیشصهیي 117
ساختواًی  ،هَاد هعذًی  ،صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش  ،خَساك ٍ
مطاٍسصی،هینشٍتیَلَطی ٍ هناًیل ٍ فلضضٌاسی (اًشطی)
تذٍیي استاًذاسد ،سیستوْای هذیشیتی،تنٌینْای میفیت ٍ فٌی هٌْذسی دس
سضتِ ّای خَساك ٍ فشاٍسدُ ّای مطاٍسصی،صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش،تستِ
اصفْاى -داًطگاُ آصاد خَساسگاى
تٌذی ،چَب ٍ فشاٍسدُ ّای چَتی ٍ سلَلضی ٍ ماغز،اًذاصُ ضٌاسی ٍ اٍصاى ٍ
هقیاس ّا ،هناًیل ٍ فلض ضٌاسی (تجض حَصُ صٌعت جَش) ٍ هینشٍتیَلَطی
تذٍیي استاًذاسد  ،سیستن ّای هذیشیت میفیت  ،تنٌیل ّای میفیت ٍ فٌی
اصفْاى-خیاتاى فشدٍسیً -ثص خیاتاى
هٌْذسی دس سضتِ ّای  9تشق ٍ النتشًٍیل  ،خَساك ٍ فشآٍسدُ ّای
هٌَچْشی -ساختواى اداسی اهیش -طثقِ
مطاٍسصی  ،اٍصاى ٍ هقیاس ّا  ،ساختواى ٍ هصالح ٍ فشآٍسدُ ّای
چْاسمٍ-احذ 312
ساختواًی  ،هناًیل ٍ فلضضٌاسی ( تِ جض دٍسُ ّای صٌعت جَش )
آهَصش دٍسُ ّای تذٍیي استاًذاسد  -تنٌیل ّای میفیت ٍ فٌی
هثاسمِ -تلَاسضْیذًینثخت -طثقِ اٍل
هٌْذسی دس سضتِ هناًیل ٍ فلض ضٌاسی ( صشفا دس صهیٌِ آهَصش
ضشمت تعاًٍی ضْشداسی هثاسمِ
جشثقیل ،آساًسَس ،پلِ تشقی ،لیفتشاك ٍ اًَاع تاالتشّا)
تذٍیي استاًذاسد  ،سیستن ّای هذیشیت میفیت  ،تنٌیل ّای
میفیت ٍ فٌی هٌْذسی دس سضتِ ّای  9صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش ،
هناًیل ٍ فلضضٌاسی

اصفْاى – هیذاى اللِ – اتتذای خیاتاى پشٍیي –
خیاتاى ضیخ طَسی اٍل–سٍتشٍی هسجذ اهام
جعفش صادق مَچِ ضْیذ رامشی – پالك8

سدیف

ًام هشمض

فامس

تلفي

تاسیخ اعتثاس

سطح تائیذیِ

صهیٌِ آهَصش

آدسس

8

پیطگاهاى آسیاى ساداى

25531181

25531181

1311/16/65

هٌطقِ 3
استاى ّای
اصفْاى ٍ یضد

تذٍیي استاًذاسد ،سیستن ّای هذیشیت میفیت ،تنٌیل ّای میفیت
ٍ فٌی هٌْذسی دس سضتِ ّای 9صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش ،خَساك ٍ
فشآٍسدُ ّای مطاٍسصی ،هناًیل ٍ فلضضٌاسی
( تِ جض دٍسُ ّای صٌعت جَش )

اصفْاى-خیاتاى چْاستاغ تاالجٌة تاضگاُ
ماسگشاى-تي تست اتي سیٌا-ساختواى اداسی
سیٌا-طثقِ ّونفٍ-احذ 3

84114266

84114263

11

پتشٍآصهَى اسپاداى

هٌطقِ 3
استاى ّای
اصفْاى ٍ یضد

تذٍیي استاًذاسد ،تنٌیل ّای میفیت ٍ فٌی هٌْذسی دس
سضتِ صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش

اصفْاى-ضْش تْاسستاى-سایت ماسگاّی –
خیاتاى تعویشگاُ-پالك 118

1311/16/65

11

ضشمت ًاظشاى ینتا

26257267

26238358

1311/14/65

16

ضشمت تاتاى ًیشٍ
سپاّاى

25313878

25313667
25313878

1311/15/16

12

آصهًَِ فَالد

13

تَسعِ دٌّذگاى
سیستن اتتناس

12236568567 1223656856
25663122
6

161673673

161673673

1311/15/16

1311/15/16

اصفْاى – خیاتاى ضوس آتادی – سٍتشٍی
تذٍیي استاًذاسد -تنٌیل ّای میفیت  -فٌی هٌْذسی دس سضتِ
هلی
هناًیل ٍ فلضضٌاسی ( تِ جض حَصُ صٌعت جَش )
تیواسستاى سیٌا –هجتوع اهام سضا
تذٍیي استاًذاسد ،تنٌیل ّای میفیت ٍ فٌی هٌْذسی دس سضتِ اٍصاى اصفْاى خیاتاى پاًضدُ خشداد (آپاداًا دٍم)  ،تي
هلی
تست اًَسی  ،ساختواى تاتاى
ٍ هقیاسْا
تذٍیي استاًذاسد ،سیستن ّای هذیشیت میفیت ،تنٌیل ّای میفیت
اصفْاى – فَالد ضْش – جٌة هخاتشات –
ٍ فٌی هٌْذسی دس سضتِ ّای ساختواى  ،هصالح ٍ فشآٍسدُ ّای
هلی
ساختواى آصهًَِ فَالد
ساختواًی  ،سضتِ اٍصاى ٍ هقیاسْا ٍ هناًیل ٍ فلضضٌاسی ( تِ جض
حَصُ صٌعت جَش )
تذٍیي استاًذاسد ،سیستن ّای هذیشیت میفیت ،تنٌیل ّای میفیت
هٌطقِ 3
اصفْاى -خیاتاى ضوس آتادی-
ٍ فٌی هٌْذسی دس سضتِ ّای صٌایع ضیویایی ٍ پلیوش ٍ
(اصفْاى ٍ یضد)
تشج عالن آسا-طثقِ ٍ 4احذ 416
هینشٍتیَلَطی

