رديف

نام مركز

مدير عامل

كارشناس استاندارد

شماره پروانه كارشناسی

زميينه فعاليت

استان مبدأ حوزه تأييد صالحيت

حيطه فعاليت

تاريخ شروع اعتبار

تاريخ اتمام اعتبار

فاكس

تلفن

آدرس

1

شرکت تراز آب اردبیل

منطقه 5
حسن
محمدی

ابراهیم فتایی

4093

گلستان

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

( اردبیل،

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

آذربایجان

رشته های ساختمان  ،مصالح و فرآورده

اردبیل

غربی،

های ساختمانی  ،صنایع شیمیایی و

آذربایجان

پلیمر و مواد معدنی

شرقی،

1397/02/08

1400/02/08

04533512665

04533512265

اردبیل ،فاز  2سبالن ،کوچه سلمان
فارسی 8

زنجان )
منطقه 5

2

شرکت بهین

سمیه بابایی

پیشروصنعت گستر آرتا

فرد

شرکت تدبیرگستران

زهرا

مرتضی

توسعه سبز اردبیل

خرسندی راد

عالیقدری

مهدی داوری

4173

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

( اردبیل،

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

آذربایجان

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

اردبیل

غربی،

های خوراک و

آذربایجان

فرآورده های کشاورزی ،میکروبیولوژی

شرقی،

اردبیل -میدان ایثار -شهرک صنعتی
1397/03/30

1400/03/30

04533645982

04533645982

شماره یک -بلوار سرو -ساختمان
خدمات فناوری و کسب و کار -طبقه 2

زنجان )
منطقه 5
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
3

2716

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
خوراک و فرآورده های کشاورزی

( اردبیل،
اردبیل

آذربایجان
غربی و
شرقی و
زنجان )

امیدان عالی قاپو ،محله کمال متوسلی،
1397/11/06

1400/11/06

04533365354

04533365354

روبروی تجهیزات پزشکی ثنا ،طبقه
دوم مانتو اورهان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
4

شرکت بازرسی ایمن فرشاد رحمان احمد هاشم
کیفیت آتیه روشن

فر

شرکت معیار دانش

سید امین

پارس

اسماعیلیان

زاده

2581

رشته های ساختمان ،مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،خودرو و نیرومحرکه،

اردبیل

استانی

1397/12/01

1400/12/01

04533711078

04533262817

اردبیل ،میدان یحیوی ،ساختمان
کیمیا ،طبقه  8واحد 16

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریتی  ،تکنیک های
کیفیت و فنی مهندسی در رشته های
خوراک و فرآورده های کشاورزی ،

5

صنایع شیمیایی و پلیمر  ،بسته بندی ،

بهروز حاجی
صادقیان

2064

نجف آبادی

چوب و فرآورده های چوبی  ،سلولزی و
کاغذ  ،اوزان و مقیاسات  ،مکانیک و

اصفهان -خیابان جی شرقی  -بلوار
اصفهان

ملی

1396/02/23

1399/02/23

0311-5354117

0311-5354146

ارغوانیه -بلوار دانشگاه -ساختمان
پژوهشکده دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
های صنعت جوش نمی گردد ) و
میکروبیولوژی  ،برق و الکترونیک ،
ساختمان و مصالح و فرآورده های
ساختمانی
آموزش دوره های تدوین استاند ارد و

6

شرکت نیکو فناوران

زهرا کاظمی ناصر همدمی

3902

فنی مهندسی در رشته  :خوراک و
فرآورده های کشاورزی  ،ماشین آالت

اصفهان

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

اصفهان  -شهرک علمی و تحقیقاتی
1396/05/11

1399/05/11

31333932496

 31333932496اصفهان  -مجتمع تجاری سازی نوآوری
 -شرکت نیکوفناوران سال

کشاورزی
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
7

شرکت معیار گستر

مجید آبدار

سید حسام

نقش جهان

اصفهانی

گلستانه

های برق و الکترونیک  ،خوراک و
3701

فرآورده های کشاورزی  ،اوزان و مقیاس
ها  ،ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی  ،مکانیک و فلزشناسی (
شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )

اصفهان

ملی

1396/09/25

1399/09/25

031-32216524

031-32216524

اصفهان -خیابان فردوسی  -ساختمان
امیر  -طبقه  - 4واحد 45

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
8

عبدالرسول

ابراهیم

محسنی

محسنی

هماگرانی

هماگرانی

شرکت مهندسی

قربانعلی

سعیده صدر

آزمون کارآسیا

اسدی مبارکه

ارحامی

شرکت پیشگامان

لیال قاسمی

آریان رادان

مبارکه

شرکت مهندسین

عبدالوهاب

عبدالوهاب

مشاورناظران یکتا

ادب آوازه

ادب آوازه

شرکت آزمون پرتوی
غرب

اصفهان -خیابان سروش ،چهارراه

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
2056

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،مکانیک

اصفهان

ملی

1396/12/09

1399/12/09

03132278937

03132278950

و فلزشناسی

عسگریه ،نرسیده به چهار راه عسگریه-
نرسیده به چهارراه فرسان -ساختمان
قرض الحسنه رسالت -طبقه دوم و سوم

( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
9

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
1986

رشته مکانیک و فلزشناسی (صرفاٌ در

اصفهان

زمینه آموزش جرثقیل  ،آسانسور  ،پله

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

1396/12/09

1399/12/09

3152423124

3152414466

مبارکه ،میدان جهاد ،ابتدای خیابان
شهدا ،شرکت آزمون کار آسیا ( آکاتک )

برقی  ،لیفتراک و انواع باالبرها )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیرت کیفیت  ،تکنیک
10

اصفهان -چهارباغ  -خیابان چهارباغ

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
لیال کریمی

2009

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

اصفهان

فرآورده های کشاورزی ،مکانیک و

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

1397/02/26

1400/02/26

031-36640091

031-36640090

باال -جنب باشگاه کارگران -بن بست
ابن سینا -ساختمان اداری سینا -طبقه
همکف -واحد 4

فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
11

12

شرکت پترو آزمون
اسپادان

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
195

رشته مکانیک و فلزشناسی ( شامل

اصفهان

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

آرش اسعدیان محسن افتاده

ملی

1397/05/03

1400/05/03

031-32368328

4284

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته صنایع شیمیایی و پلیمر

اصفهان

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

1397/05/03

1400/05/03

03131319453

031-32349463
031-32349469

03131319451

اصفهان -خیابان شمس آبادی ،روبروی
بیمارستان سینا ،مجتمع امام رضا،
طبقه زیرین داروخانه دردکشان

بهارستان ،سایت کارگاهی ،خیابان
تعمیرگاهی ،پالک 109

اصفهان -خیابان هشت بهشت شرقی-
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
13

شرکت کیفیت آفرینان
نواندیش سپاهان

عبداهلل قنبری عبداهلل قنبری

1945

ایمان پورزرگر

1944

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

حدفاصل پل پیروزی و چهارراه الهور-
اصفهان

ملی

1397/05/03

1400/05/03

03132649975

03132676280-2

اوزان و مقیاس ها

پالک 211
دفتر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 :خیابان  22بهمن -شهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان  -واحد 211

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
14

شرکت آزمونه فوالد

محمد باقر
پورزرگر

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

اصفهان

ملی

1397/06/17

1400/06/17

03136274033

03136259394

ساختمانی ،اوزان و مقیاس ها ،مکانیک

اصفهان -خیابان حکیم نظامی -خیابان
محتشم کاشانی -ساختمان 110

و فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)

15

16

شرکت تابان نیرو

مسعود میرزا مسعود میرزا

سپاهان

باقریان

شرکت توسعه

نریمان پور

دهندگان سیستم ابتکار

طالیی

شرکت صنایع

محمدرضا

هواپیماسازی ایران

جوادی نژاد

باقریان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
1949

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

اصفهان

رشته اوزان و مقیاس ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

پریسا تابش

ملی

1397/06/17

1400/06/17

031-36414989

031-36414778

2000

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

اصفهان

های صنایع شیمیایی و پلیمر،

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

اصفهان  -خیابان آپادانا دوم -بن بست
انوری -ساختمان تابان

اصفهان ،خیابان شمس آبادی ،نبش
1397/06/17

1400/06/17

0218428485

03132242643

کوچه عالم آرا ،برج عالم آرا ،طبقه ،6
واحد 602

میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
17

مجتبی
دهقان
منشادی

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
4351

های برق و الکترونیک ،صنایع شیمیایی
و پلیمر ،اوزان و مقیاس ها ،مکانیک و
فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)

اصفهان -کیلومتر  28جاده اصفهان-
اصفهان

ملی

1397/12/01

1400/12/01

031-45224965

 031-45224965تهران (آزاد راه معلم )  -شرکت صنایع
هواپیماسازی ایران

انجمن صنفی کارگری
18

مدیران کنترل کیفیت

حسن حق

صنایع کاشان -آران و

شناس

بیدگل -نطنز و بادرود

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

جواد
اسماعیلی

2054

بیدگلی

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های پوشاک و فرآورده های

اصفهان

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

1397/12/01

1400/12/01

031-55471774

031-55471774

کاشان -خیابان طالقانی -خیابان شهید
میرزایی

نساجی و الیاف ،اوزان و مقیاس ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

انجمن تخصصی
19

کنترل کیفیت صنایع
استان اصفهان

محمد
پیرستانی

حمیدرضا
حمیدی

های برق و الکترونیک ،ساختمان،
3704

اصفهانی

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

اصفهان

صنایع شیمیایی ،خوراک و فرآورده های

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

اصفهان -کیلومتر  15جاده شیراز-
1397/12/19

1400/12/19

 03113-6822112 031-36823424ورودی بهارستان -اداره کل استاندارد
استان اصفهان -ساختمان شماره 1

کشاورزی ،مواد معدنی ،مکانیک و
فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)
مدیریت کیفیت ،مهندسی ساختمان و
مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خوراک و فرآورده های کشاورزی،
20

شرکت معیار گستر

حسین

زاینده رود

مستأجران

زهرا امیدی

767

صنایع شیمیایی ،معدن و مواد معدنی،
خدمات ،مکانیک (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)،
فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)

اصفهان  -خیابان چهارباغ باال -روبروی
اصفهان

ملی

1398/09/25

1401/09/25

031-36278241

 031-36278241زمزم  -مجتمع تجاری پارسیان -طبقه
زیرزمین -واحد 108

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
شرکت تعاونی تولیدی
21

و توزیعی معیار گستر
صدر

های خوراک و فرآورده های کشاورزی ،
سیدمحمود

سید محمود

حسینی

حسینی

763

مواد معدنی  ،چوب و فرآورده های
چوبی  ،سلولزی و کاغذ  ،ساختمان و

تهران  -میدان انقالب -ابتدای خیابان
البرز

ملی

1396/06/27

1399/06/27

021-66431670

021-66914318

آزادی  -جنب بانک مسکن  -پالک
 - 15طبقه دوم  -واحد 8

مصالح و فرآورده های ساختمانی ،
صنایع شیمیایی و پلیمر  ،مکانیک و
فلزشناسی ( صرفاً در زمینه های
آسانسور  ،باالبرها  ،پله برقی و جرثقیل )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

منطقه 3

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
 22شرکت پاک بنیان البرز رضا امیر تبار مریم جعفری

2959

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

البرز

های صنایع شیمیایی و پلیمر و بسته

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
23

شرکت مهندسی بهبود
کیفیت آروین سیستم

شیما همرنگ

نوذر ایرانی

1075

آرش اشکوب

4228

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 3
البرز

اوزان و مقیاس ها

24

شرکت یکتا سنجش

احسان

البرز

اشکوب

آزمایشگاه فنی و
25

مکانیک خاک استان محسن ایزدیار
البرز

تکنیک های کیفیت ،فنی و مهندسی
البرز

فرآورده های ساختمانی ،اوزان و مقیاس

رحیمه
خوشدل

2368

رشته ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی

قزوین ،قم،

1396/09/25

1399/09/25

026-32554061

 026-32521777پل آزادگان  -ساختمان یگانه  -پالک
 - 435واحد 13

منطقه 3

کرج ،جاده مالرد به سمت فردیس،

(تهران ،البرز،

خیابان  16متری حافظ ،بلوار معلم،

قزوین ،قم،

1396/11/25

1399/11/25

02636618988

02636618988

مرکزی)

ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

(تهران ،البرز،

کرج -عظیمیه  45متری کاج -ابتدای

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
در رشته های ساختمان ،مصالح و

قزوین ،قم،

1396/06/27

1399/06/27

026-36101047

026-36101048

کوهک دوم -پالک10

مرکزی)

بندی

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک

(تهران ،البرز،

کرج -گرمدره  -خیابان تاج بخش-

البرز

استانی

خیابان  5غربی ،پالک  ، 78زنگ سمت
راست

1397/05/03

1400/05/03

02632541245

02632509003

کرج ،عظیمیه ،میدان طالقانی ،بلوار
طالقانی شمالی ،خیابان میخک ،پالک 1

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
26

شرکت مهندسی
صنعتی پرهان جوش

علیرضا
حیدری

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
حسین عراقی

2914

عبدالهی

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

البرز

ملی

1397/12/19

1400/12/19

026-32729138

ساختمانی ،خودرو و نیرومحرکه،

026-327249014

کرج -میدان سپاه -بلوار جمهوری
جنوبی -خیابان هجرت  -4پالک -48
ساختمان پرهان جوش

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
شرکت مهندسین
27

مشاور آریا کیفیت
زرین البرز

سهیال ساالر

غزاله سقط
چی

4294

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

منطقه 3

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

(تهران ،البرز،

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

البرز

ساختمانی ،صنایع شیمیایی ،خوراک و

قزوین ،قم،

البرز ،کرج 45 ،متری گلشهر ،نبش
1397/12/19

1400/12/19

02634641431

09123609838

خیابان گالیل ،پالک  555طبقه 1
واحد 1

مرکزی)

فرآورده های کشاورزی ،میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،مهندسی ساختمان و
مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خوراک و فرآورده های کشاورزی،

انجمن صنفی کارگری

حالل ،صنایع شیمیایی ،صنایع پلیمر،

مسئولین و کارشناسان
28

کنترل کیفیت کارگاه
های تولیدی ،
آزمایشگاهی و بازرسی
استان البرز

چوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و
ناصر موسایی فاطمه ارزانی

3789

کاغذ ،معدن و مواد معدنی ،خودرو و
نیرومحرکه ،اندازه شناسی و اوزان و
مقیاس ها ،میکروبیولوژی و بیولوژی،
ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی
کودکان ،خدمات ،آب و آبفا ،مکانیک،
فلزشناسی ،بسته بندی ،فناوری نانو،
فناوری اطالعات ،فناوری ارتباطات

کرج ،میدان استاندارد ،بعد از سازمان
البرز

ملی

1398/02/15

1401/02/15

02632747611

02632747611

ملی استاندارد ،میدان بهارستان ،بلوار
استقالل ،پالک  66طبقه 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریتی  ،سیستم های

مرکز در حالت

مدیریت کیفیت و فنی مهندسی در
مرکز آموزش های
29

تخصصی خانه صنعت
و معدن البرز جوانان

منصور
جوادیان قلعه

رشته های  :خوراک و فرآورده های
شهریار مولوی

 3690کشاورزی  ،ساختمان  ،مصالح و فرآورده

البرز

های ساختمانی  ،برق و الکترونیک

منطقه 3

تعلیق

(تهران ،البرز،

می باشد و

قزوین ،قم،

1395/12/01

مرکزی)

،مکانیک و فلزشناسی

مجاز به

026-34200180

026-34200180

کرج -رجایی شهر -انتهای خیابان
هفتم غربی -پالک 115

برگزاری دوره
نمی باشد.

( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

مرکز در حالت

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
30

شرکت ارتقا گستر پویا

سیامک جوان
شایانی

های کیفیت  ،و فنی مهندسی در رشته
آزاده ترکمن

3303

های  :برق و الکترونیک  ،مکانیک و فلز

البرز

شناسی ( شامل دوره های حوزه جوش

منطقه 3

تعلیق

(تهران ،البرز،

می باشد و

قزوین ،قم،

1396/02/23

مرکزی)

نمی گردد ) ساختمان و مصالح و

مجاز به

البرز  -کرج  -عظیمیه  -بلوار کاج -
2632537295

2632537295

پالک  - 435ساختمان یگانه  -طبقه
دوم  -واحد 5

برگزاری دوره
نمی باشد.

فرآورده های ساختمانی

مرکز در حالت
شرکت تعاونی اتحادیه
31

سراسری زنبورداران
ایران زمین

تعلیق

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
ناصر صدغی

ناصر صدغی

746

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته خوراک و فرآورده های کشاورزی

البرز

استانی

1397/03/30

می باشد و
مجاز به
برگزاری دوره
نمی باشد.

کرج ،فاز یک مهرشهر ،بلوار ارم ،نبش
02633420013

 02633420013خیابان  ،118ساختمان مریم ،طبقه ،2
واحد 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

شرکت مهندسین
32

مشاور طراحان آراد
تک ایرانیان

امیدمیرزایی
تاش

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 5

های  :برق و الکترونیک ،ساختمان و

( اردبیل،

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
افشین جوادی

2746

صنایع شیمیائی و پلیمر ،خوراک و
فرآورده های کشاورزی ،میکروبیولوژی،

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی،

1396/02/23

1399/02/23

0421-2220245

آذربایجان

مواد معدنی ،اوزان و مقیاس ها ،چرم،

شرقی،

پوست و پایپوش ،بسته بندی ،مکانیک

زنجان )

0421-22207389

مراغه -شیخ تاج -خیابان دکتر چمران-
ساختمان مهندسین خواجه نصیر-
واحد 308

و فلزشناسی (شامل حوزه های صنعت
جوش نمی گردد)
منطقه 5
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
33

شرکت کیفیت آفرین علیرضا فرزام سیده فاطمه
سهند

پور

آل احمدی

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
4055

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک  ،ساختمان و

( اردبیل،
آذربایجان
شرقی

مصالح و فرآرده های ساختمانی

آذربایجان
غربی،

1396/03/20

1399/03/20

4133309162

آذربایجان

4133309150

تبریز  ،سه راهی ولیعصر  ،برج سینا ،
طبقه دهم  ،واحد 5

شرقی،
زنجان )

34

35

مجتمع فنی تبریز

به دليل

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

نداشتن

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک

كارشناس

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

کمال غفوری استاندارد

های ساختمان  ،مصالح و فرآورده های

شرکت پرتو نگاری پویا احمد محمد
پرتو تبریز

نژاد

مجاز به

ساختمانی و مکانیک و فلزشناسی

فعاليت نمی

(شامل دوره های حوزه صنعت جوش

باشد

نمی گردد)

مصدق
سجودی

شرقی

ملی

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

( اردبیل،

ساختمان و مصالح و فرآورده های
ساختمانی  ،مکانیک و فلزشناسی (

آذربایجان
شرقی

1396/03/31

1399/03/31

0411-3371250

 0411-3366260فرهنگ و ارشاد اسالمی و بانک مسکن
شعبه آزادی

منطقه 5

رشته های  :برق و الکترونیک ،
526

آذربایجان

تبریز -چهارراه آبرسان -جنب اداره کل

تبریز  -پاستور قدیم  -مابین الله زار و

آذربایجان
غربی،
آذربایجان

شامل دوره های حوزه صنعت جوش

شرقی،

نمی گردد ) .

زنجان )

1396/06/27

1399/06/27

041-34751404

 041-34751401شریعتی  -روبروی کالنتری  - 15پالک
123

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک  ،ساختمان و
36

ابراهیم علی

ابراهیم علی

خواه

خواه

شرکت پیشگامان

ابراهیم قربانی

جعفر

کیفیت گستر آراز

کلهر

ابوالحسنی

شرکت تعالی نگر

2553

تبریز -خیابان امام خمینی -مابین

مصالح و فرآورده های ساختمانی ،

آذربایجان

صنایع شیمیایی و پلیمر  ،خوراک و

شرقی

ملی

1396/06/27

1399/06/27

041-35567103

041-35535544

فرآورده های کشاورزی  ،اوزان و مقیاس

تقاطع فجر و تقاطع شریعتی -جنب
سینما آزادی -مجتمع پالسما -طبقه
اول  -واحد 3

ها  ،میکروبیولوژی  ،مکانیک و
فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد )
منطقه 5

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

( اردبیل،

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
37

4267

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته آذربایجان
های :صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک

شرقی

و فرآورده های کشاورزی ،مواد معدنی،

تبریز ،شمس تبریزی ،چهارراه ملل

آذربایجان
غربی،

1397/02/26

1400/02/26

04132675427

04132675427

متحد ،پالک  ،609ساختمان تاوریژ ،
طبقه  2واحد 5

آذربایجان
شرقی،

میکروبیولوژی

زنجان )

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

38

شرکت صنعت بهامین آزیتا بهامین
تبریز

فر

آزیتا بهامین
فر

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 5

های :برق و الکترونیک ،ساختمان،

( اردبیل،

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
2663

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و
فرآورده های کشاورزی ،مواد معدنی،

آذربایجان
شرقی

آذربایجان
غربی،
آذربایجان

اوزان و مقیاس ها ،مهندسی پزشکی،

شرقی،

بسته بندی ،مخابرات ،مکانیک و

زنجان )

فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد )

تبریز ،خیابان آزادی ،نبش چهارراه الله،
1397/02/26

1400/02/26

04134440644

04134419200

ساختمان عمران  ( 2پاک ) ،طبقه 2
واحد 11

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
39

شرکت آوید صنعت
آتین تبریز

شهال ظاهری

محمدرضا
ابراهیمی تبار

2714

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته آذربایجان
های برق و الکترونیک ،مکانیک و

شرقی

استانی

1397/05/03

1400/05/03

04133416213

04133416211

ایلخچی ،خیابان بهار ،پالک 68

فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
40

شرکت آراد پایا کیفیت

سیدسعید

زهرا شمس

آریا

سیدحسینی

آذر

مینا پارس

مینا پارس

مهر

مهر

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
2710

های برق و الکترونیک ،مهندسی
پزشکی ،مکانیک و فلزشناسی ( شامل

آذربایجان
شرقی

ملی

1397/08/26

1400/08/26

041-33352363

041-33358287

تبریز ،چای کنار ،روبروی شهرداری

041-33356961

منطقه  ،1ساختمان  ،24طبقه  4و 5

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های ساختمان ،مصالح و فرآورده های
41

شرکت پیشرو زمان

2768

ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،

آذربایجان

خوراک و فرآورده های کشاورزی ،مواد

شرقی

معدنی ،خودرو و نیرومحرکه ،اوزان و
مقیاس ها ،بسته بندی ،مکانیک و
فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)

ملی

1397/11/06

1400/11/06

041-33377889

041-33377877

تبریز -دانشگاه تبریز -مرکز فناوری -
واحد F16

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

مرکز آموزشی علمی
42

کاربردی استاندارد
تبریز

حسین اسداله
زاده

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

به دليل

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

نداشتن

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

كارشناس

ساختمانی ،صنایع شیمیایی ،خوراک و

استاندارد

فرآورده های کشاورزی ،خودرو و

مجاز به

نیرومحرکه ،چوب و فرآورده های چوبی،

فعاليت نمی

سلولزی و کاغذ ،اوزان و مقیاس ها،

باشد

میکروبیولوژی ،بسته بندی ،مخابرات،

آذربایجان
شرقی

تبریز ،روبروی هتل مرمر ،به طرف
ملی

1397/12/19

1400/12/19

04133298074

04133298072

ولیعصر ،خیابان استاندارد ،اداره کل
استاندارد آذربایجان شرقی

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،صنایع

شرکت بهینه سازان
43

اعتماد صنعت
آذربایجان

پلیمر ،خودرو و نیرومحرکه ،اندازه
محمدرضا
نهامی

نوروز محمدی

2573

شناسی و اوزان و مقیاس ها ،ایمنی

آذربایجان

وسایل سرگرمی و کمک آموزشی

شرقی

کودکان (شامل دوره های حوزه صنعت
جوش نمی گردد) ،مکانیک (شامل دوره
های حوزه صنعت جوش نمی گردد)،
فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد) ،انرژی ،نقشه
و اطالعات مکانی

تبریز ،خیابان فارابی ،خیابان رضانژاد،
ملی

1398/06/06

1401/06/06

04133251319

04133251317

اول دمشقیه غربی ،ساختمان بسا،
پالک 129

به دليل
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

نداشتن
44

شرکت آرمان فراز

سمیه زینالی

خشت اول

بالستانی

منطقه 5
( اردبیل،

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

كارشناس

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته آذربایجان

استاندارد

های خوراک و فرآورده های کشاورزی،

مجاز به

غربی

ساختمان ،مصالح و فرآورده های

فعاليت نمی

آذربایجان
غربی،

ارومیه ،اول خیابان راهنمایی از سمت
1397/02/08

1400/02/08

04432237048

04432237048

آذربایجان

اورژانس ،بعد از کوچه اول ،دست
راست ،پالک 180

شرقی،

ساختمانی

زنجان )

باشد
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک ،ساختمان،
45

دانشگاه صنعتی ارومیه فریبا ایالتی شیرکو فاروقی

4128

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

آذربایجان

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

غربی

ملی

1397/03/30

1400/03/30

04431980234

04431980268234

جاده بند  -دانشگاه صنعتی ارومیه

فرآورده های کشاورزی ،مواد معدنی،
اوزان و مقیاس ها ،مکانیک و فلزشناسی
( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

46

شرکت ایمن گستر

علیرضا

علیرضا

گیتی سپند

محمودی

محمودی

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

منطقه 5

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

( اردبیل،

های برق و الکترونیک ،ساختمان،
698

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خوراک و فرآورده های کشاورزی ،بسته

آذربایجان
غربی

آذربایجان
غربی،
آذربایجان

بندی ،مکانیک و فلزشناسی (شامل

شرقی،

دوره های حوزه صنعت جوش نمی

زنجان )

گردد)

1397/05/20

1400/05/20

04132766405

04133656585

ارومیه ،خیابان رودکی ،خیابان خردمند،
روبروی مجموعه ورزشی و تفریحی

47

شرکت آراز الکترونیک رضا مالمحمد
نیکان

آغبالغی

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

منطقه 5

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

( اردبیل،

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
فریده موسوی

2629

زهرا مقبل

754

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،

آذربایجان
غربی

آذربایجان
غربی،

1397/05/20

1400/05/20

04132252789

04132233724

آذربایجان

خوراک و فرآورده های کشاورزی،

شرقی،

مخابرات

زنجان )

ارومیه -فلکه خیام -مجتمع پاسارگاد-
طبقه اول -موسسه نیکان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
48

شرکت اروم تجهیز
فناوران

رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان،
امینه جمی

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خوراک و فرآورده های کشاورزی،

آذربایجان
غربی

ملی

1397/12/01

1400/12/01

04432261444

04432225140

ارومیه ،خیابان راهنمایی ،کوچه 16
پالک 2

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،مهندسی ساختمان و
مصالح و فرآورده های ساختمانی،
49

شرکت اروم پارسای
پاسارگاد

مریم فرزین

آرزو حاج
علی اکبری

خوراک و فرآورده های کشاورزی،
2773

میکروبیولوژی و بیولوژی ،بسته بندی،
مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت

آذربایجان
غربی

ملی

1398/08/28

1401/08/28

4432224089

4432254066

ارومیه -خیابان راهنمایی  -کوی -22
پالک 3

جوش نمی گردد) ،فلزشناسی (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد) ،خودرو و نیرومحرکه
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
شرکت مهندسین
 50مشاور جوشکاری لیان
راگ

مسعود

حسین

بهزادی نژاد

اسکندری

4141

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

بوشهر -خیابان امام خمینی ( خیابان

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

سنگی ) -خیابان فردوسی ( پل

های :صنایع شیمیایی و پلیمر ،مکانیک
و فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)

بوشهر

ملی

1397/02/08

1400/02/08

0771-2533738

0771-2532536

پوردرویش ) -پارک علم و فناوری
خلیج فارس بوشهر-طبقه  -3واحد 307

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
51

شرکت آزمون پردازه
لیان

سمیه سیمرغ

خسرو
محمدی

3801

های برق و الکترونیک ،صنایع شیمیایی
و پلیمر ،مواد معدنی ،اوزان و مقیاس ها،

منطقه 8
بوشهر

( فارس و

1397/05/03

1400/05/03

07733447378

07733447375

بوشهر )

مخابرات ،مکانیک و فلزشناسی (شامل

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ،ابتدای
خیابان توسعه

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
شرکت خدمات
52

سمیه

عبدالرضا

سعدزاده

کردیان زاده

شرکت اندیشه برتر

علیرضا

علیرضا

میران

میربلوک

میربلوک

تأسیساتی اقیانوس
سبز بوشهر

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
2549

های برق و الکترونیک ،صنایع شیمیایی

بوشهر

ملی

1397/12/19

1400/12/19

07733455916

07733451446

و پلیمر ،مکانیک و فلزشناسی (شامل

بوشهر ،شهرک صنعتی  ،1ضلع شرقی
اداره کل استاندارد استان بوشهر

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)
53

54

شرکت فرتاش داد

پیمان رئیس
فیروز

تهران -کیلومتر 10جاده مخصوص
1293

صنایع شیمیایی ،صنایع پلیمر

تهران

طبقه 3
منطقه 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
طیبه شادفر

ملی

1398/11/16

1401/11/16

02144539094

02144539094

کرج -نبش خیابان  -25پالک -1

2546

فنی مهندسی در رشته اوزان و مقیاس

تهران

ها

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1395/10/29

1398/10/29

021-66939283

021-66429955

تهران -خیابان آزادی  ،تقاطع
اسکندری کوی مرمر  ،پالک 10

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
55

شرکت پایش گستران علیرضا صوفی
پیشرو

زاده

علی رضا
صوفی زاده

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
2902

های صنایع شیمیایی و پلیمر  ،بسته
بندی ( فلزی ) و مکانیک و فلزشناسی
( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )

تهران

ملی

1396/02/23

1399/02/23

021-88384670

 021-88384684تهران -خیابان نصرت -بین جمالزاده و6

دکتر قریب -پالک  -116واحد 17

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
موسسه مرزبان کیفیت آرش اخوت

56

دانش IMQ

خو

57

شرکت قشم ولتاژ

اصغر بارزی

محسن عامری 1068/01

اندازه شناسی  ،اوزان و مقیاس ها (
کالیبراسیون عمومی  ،ابزار دقیق ،

تهران -سهروردی شمالی -خ خرمشهر
تهران

ملی

1396/02/23

1399/02/23

021-88768063

 ( 021-8529400آپادانا )  -خ شهید عربعلی ( نوبخت )
 -کوچه  -6پالک 15

تضمین کیفیت و صحه گذاری روش
های آزمون کالیبراسیون و محاسبه عدم
قطعیت در اندازه گیری )
سید مرتضی
ابوترابی

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
1131

فنی مهندسی در رشته برق و

تهران -خیابان انقالب -خ الله زار نو-
تهران

ملی

1396/03/20

1399/03/20

021-66730144

 021-66721101بین کوشک و منوچهری -کوی مصباح
کریمی -پالک  - 14واحد10

الکترونیک
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

58

مرکز تحقیقات صنایع
انفورماتیک

سیستم های مدیریتی  ،تکنیک های
ویدا سینا

نگین فیروزه

1500

کیفیت و فنی مهندسی در رشته های

تهران -بلوار کریمخان زند -خیابان
تهران

ملی

1396/03/20

1399/03/20

021-88937658

2188925950

برق و الکترونیک  ،مخابرات ( ، ) CT

شهید عضدی ( آبان جنوبی )  ،خیابان
رودسر  ،پالک 3

نرم افزار (  ) ITو مهندسی پزشکی

59

آریا آزمون صنعت

امیردادخواه

سعید رضا
دادخواه

تهران -خیابان کارگرشمالی -خیابان

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
1382

سیستم های مدیریت کیفیت و فنی

تهران

ملی

1396/03/31

021-88337603-4 1399/03/31

مهندسی در رشته مکانیک و فلزشناسی

 021-88335864چهارم امیرآباد ( برخیابان شهید گمنام7

) پالک  -26طبقه اول واحد  2و طبقه
سوم واحد 5

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
دانش انطباق سیستم
60

(شرکت نارین نقش نو
قبلی )
( )D AS

اعظم
علی جاللی

السادات
حاجی
میرزایی

2931

سیستم های مدیریت کیفیت و تکنیک

تهران -فلکه دوم صادقیه -ابتدای

های کیفیت و فنی مهندسی در شته

بلوارفردوس -ابتدای خیبایان ولیعصر-

های  :خوراک و فرآورده های کشاورزی

تهران

ملی

1396/03/31

1399/03/31

021-44953950

021-44058504

خیابان اعتمادیان شرقی -روبروی

 ،صنایع شیمیایی و پلیمر  ،ساختمان و

دبستان شکوفه های انقالب -پالک -56

مصالح و فرآورده های ساختمانی ،

طبقه  -5واحد 14

میکروبیولوژی

61

شرکت فنی مهندسی
یکتا آزمون ایرانیان

منطقه 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
اشکان اشکوب یاسر سلیمی

1720

فنی مهندسی در رشته ساختمان ،

تهران

مصالح و فرآورده های ساختمانی

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1396/03/31

1399/03/31

021-46832202

021-46832201

تهران -شهرقدس -بلوار شورا -میدان
امام حسین -پالک 9

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
شرکت بین المللی
62

بازرسی

رضا مهندسی مرتضی طالبی

1792

کاالی تجاری ( ) IGI

فنی مهندسی در رشته های صنایع

منطقه 3

شیمیایی و پلیمر  ،خوراک و فرآورده

(تهران ،البرز،

های کشاورزی و میکروبیولوژی ،

تهران

مکانیک و فلزشناسی ( شامل حوزه

قزوین ،قم،

1396/04/03

1399/04/03

021-88833179

 021-88833171تهران -خیابان استاد مطهری -باالتر از3

قائم مقام فراهانی -پالک 314

مرکزی)

های صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت و فنی
63

شرکت بازرسی فنی

پیمان شاه

پیمان شاه

فالت پژواک

اویسی

اویسی

محمد

محمد

عابدینی

عابدینی

رضا

علی رضا

تویسرکان

طلوع

منش

کوروشی

شرکت صنایع هوای

محسن

احمدرضا

فشرده پارس

عبدالکریمی

تکبیری

368

مهندسی در رشته های  :صنایع
شیمیائی و پلیمر  ،مکانیک و فلز

تهران -خیابان ولیعصر -باالتر از میدان
تهران

ملی

1396/05/11

1399/05/11

021-88775640

021-88775620

ونک -کوچه والی نژاد -پالک -54
واحد 204

شناسی  ،فرآیندهای جوشکاری  ،برق و
الکترونیک
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
64

65

اندازه نگاشت

شرکت اعتبار بخشی
رسالت رازی

104

271

سیستم های مدیریتی  ،تکنیک های
کیفیت و فنی مهندسی در رشته اندازه

منطقه 3
تهران

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

تهران  -خیابان سهروردی شمالی -
1396/06/27

1399/06/27

021-88751162

021-88751162

پایین تر از چهارراه بهشتی  -کوچه
زمانی  -پالک  - 11واحد 2

شناسی و اوزان مقیاسها

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

منطقه 3

تهران  -شهرک غرب  -بلوار فرحزادی -

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک

(تهران ،البرز،

بلوار نورانی ( تقاطع بلوار دریا ) -

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

تهران

مهندسی پزشکی

قزوین ،قم،

1396/07/19

1399/07/19

021-22374576

021-22133505

مرکزی)

کوچه فخار مقدم  -کوچه بهار  -پالک
 - 3طبقه دوم شرقی

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
66

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
1356

رشته مکانیک و فلزشناسی ( شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد )

کیلومتر  20جاده قدیم کرج ،شهر
تهران

استانی

1396/11/25

1399/11/25

02146802020

02146802020

قدس ،بلوار  45متری انقالب ،کوی
صنعت ،پالک 12

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک  ،ساختمان،
شرکت پژوهشکده
67

سیستم های پیشرفته
صنعتی

حمیدرضا
فقیه

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
محمد بهبودی

1082

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خودرو و

تهران

ملی

1396/12/09

1399/12/09

02188003512

02188001767

نیرومحرکه ،اوزان و مقیاس ها،

تهران -انتهای کارگرشمالی -خیابان
بیستم -پالک 77

مهندسی پزشکی ،میکروبیولوژی،
مکانیک وفلزشناسی ( شامل دوره های
حوزه صنعت جوش
نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
68

شرکت روشاک پایا
کنترل

مسعود
حیدری

منطقه 3

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
برتا زرسازی

693

جاشتری

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

تهران

های برق و الکترونیک ،خودرو و

69

70

شرکت بهینه سازان
تاسیسات

میثم ریاحی

خوشنویسان

شرکت مشاوران آزمای

وحید

کریم اکبری

نفت ایرانیان

ابراهیمی

حقیقی

قزوین ،قم،

1396/12/09

1399/12/09

02189314916

02144222722

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
608

رشته های برق و الکترونیک ،مکانیک و

تهران

استانی

1397/02/08

1400/02/08

02144281382

02144284338

فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
20

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

شهید ابطحی )  ،پالک 2

مرکزی)

نیرومحرکه ،میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سهیال

(تهران ،البرز،

تهران ،بزرگراه کردستان ،خیابان ( 20

تهران ،بلوار مرزداران ،خیابان نارون،
نبش کوچه سپهر  ،6پالک  6/2واحد 1

تهران ،سعادت آباد ،خیابان سرو غربی،
تهران

ملی

1397/02/08

1400/02/08

داخلی 3

02122068831

رشته صنایع شیمیایی و پلیمر
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

خیابان ریاضی بخشایش ،کوچه قائم،
پالک  6واحد 3

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
71

شرکت طراحی و
مهندسی روشا اندیش

پدرام ستاره علیرضا حسن
سنج

نایبی

تهران ،بلوار فردوس شرق ،خیابان

های :برق و الکترونیک ،ساختمان،
4102

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خودرو و نیرومحرکه ،صنایع شیمیایی و
پلیمر ،مکانیک و فلزشناسی (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)

تهران

ملی

1397/02/08

1400/02/08

داخلی 104

2144003270

شهید عبداله احمدی ،بن بست گلزار،
پالک 1

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
72

عبدالرسول

عبدالرسول

ارومیه ئی

ارومیه ئی

شرکت ایمن خاک

سیاوش

مهین عیسی

عمران سورن

شریفی

ئی

شرکت خاتم پلیمر

3990

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر و

منطقه 3
تهران

بسته بندی

73

حافظ ،ابتدای پل حافظ ،بعد از کوچه
هورتاب ،پالک  ،398طبقه اول شرقی

منطقه 3

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
3700

قزوین ،قم،

1397/02/08

1400/02/08

02188908977

02188908533

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته :

(تهران ،البرز،

تهران ،خیابان کریمخان یزد ،خیابان

تهران

ساختمان ،مصالح و فرآورده های

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1397/02/26

1400/02/26

02126651328

 02122785807تهران ،پاسداران ،ابتدای دولت ،پالک 6

مرکزی)

ساختمانی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
74

شرکت داریا لیماک

علیرضا وهاب
زاده

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
زهرا مروج

3915

های  :برق و الکترونیک ،صنایع

تهران

ملی

1397/02/26

1400/02/26

0218978880

02166564745

شیمیایی و پلیمر ،مکانیک و فلزشناسی

تهران ،ستارخان ،کوثر دوم ،پالک ،13
واحد 5

( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )
مجتمع تولیدی ،
تحقیقاتی ،
 75آزمایشگاهی و آموزش
علوم و فنون بتن و

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
هاشم رحمتی

علیرضا

گواری

رحمتی

612

76

غذایی پورایرانیان
پیشگام ()PIP
شرکت مهندسی و

77

تحقیقات صنایع
الستیک

رشته ساختمان ،مصالح و فرآورده های

تهران

ملی

1397/03/30

1400/03/30

02136030925

02136020035

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
محسن
محمدی

مریم موسوی

سعید تقوایی سعید تقوایی
گنجه علی

گنجه علی

1774

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های خوراک و فرآورده های

تهران -فلکه دوم صادقیه -بلوار
تهران

ملی

1397/03/30

1400/03/30

02144007289

 02144007289فردوس -روبرروی فرهنگسرای فردوس-
پالک  -191واحد2

کشاورزی ،میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
638

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته صنایع شیمیایی و پلیمر

پاکدشت-انتهای خیابان  16متری
اوقاف یا شاهد -مجتمع پاکدشت بتن

ساختمانی

ساختمان پاکدشت بتن
موسسه نخبگان صنایع

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

تهران -کیلومتر  22جاده خاوران

تهران -انتهای اتوبان همت غرب -بلوار
تهران

ملی

1397/03/30

1400/03/30

02144787913

02144787918

پژوهش -مرکز تحقیقات صنایع
الستیک

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک ،ساختمان،
78

مجتمع فنی تهران

79

مرکز سنجش لکسر

سعید سعادت محمود پارسا

1502

بابک عظیمی

465

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
صنایع شیمیایی و پلیمر ،مواد معدنی،

تهران ،سعادت آباد ،باالتر از میدان
تهران

ملی

1397/05/03

1400/05/03

2122351199

2729

کاج ،بلوار بهزاد شمالی ،انتهای باغستان
یکم ،پالک 12

خودرو و نیرو محرکه ،اوزان و مقیاس
ها ،مخابرات ،مکانیک و فلزشناسی
(شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد)
آموزش دوره های تدویناستاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
الله زهرا
سمیعی

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک ،صنایع شیمیایی

تهران

ملی

1397/05/03

1400/05/03

021-88903619

021-88909122

تهران -خیابان استاد نجات الهی-
کوچه خسرو -پالک 28

و پلیمر ،خودرو و نیرو محرکه ،اوزان و
مقیاس ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
شرکت مهندسی و
80

بازرسی فنی مخازن

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
مجید رحمانی مجید رحمانی

521

آلیاژدار

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

تهران ،بزرگراه آیت ا ...سعیدی،
تهران

ملی

1397/05/03

)1400/05/03داخلی0215526600302155266628 (7

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های

چهاردانگه ،سه راه بوتان ،نرسیده به
میدان گلشهر ،پالک 48

حوزه صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
81

شرکت بازرسی فنی

علی اکبر نوح

مصطفی

ایرانیان

روش

کاوسی

684

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های صنایع شیمیایی و پلیمر ،مکانیک

تهران -میدان فاطمی -خیابان جویبار-
تهران

ملی

1397/05/03

1400/05/03

02188904659

02188894516

پالک  -25ساختمان ایرانیان -طبقه
دوم

و فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
82

شرکت اس جی اس
(ایران)

عباس شجاعی پیام سعادتی

2989

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
صنایع شیمیایی و پلیمر

تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان احمد
تهران

ملی

1397/05/20

1400/05/20

02188542400

02188731808

قصیر (بخارست) ،نبش کوچه ،18
پالک 47

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
83

شرکت سنجشگران
نیرو انرژی

الناز ملکجانی

حجت اله
جعفرزاده

منطقه 3

سیستم های مدیریت کییت ،تکنیک
1072

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

تهران

های برق و الکترونیک ،اوزان و مقیاس

84

مرجعان خاتم

اعظم السادات
مشکانی

السادات

302

رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر،

تهران

85

شرکت کیفیت کوشان
پارس

عسگری

پنجم -واحد جنوبی

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
1096

تهران

های مهندسی پزشکی ،میکروبیولوژی و

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
86

شرکت مهندسی آرپان

کاوه رهبر

پژوهش آروین

بروجردی

بروجردی

شرکت مهندسی

سید ساسان

سید ساسان

صنعتی فهامه

مهرکیان

مهرکیان

4045

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های اوزان و مقیاس ها ،مکانیک و

منطقه 3

جاده مخصوص کرج ،نرسیده به شهرک

(تهران ،البرز،

اکباتان ،خیابان شهید آزمون نیا (بیمه

قزوین ،قم،

1397/06/17

1400/06/17

02144697146

02144647512-3

مرکزی)

بسته بندی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
محمود رهبر

ملی

1397/06/17

1400/06/17

 021-66499231-2 021-66463674بزرگمهر و طالقانی -شماره  -49طبقه

خوراک و فرآورده های کشاورزی،

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

پالک  ،150طبقه اول

تهران -خیابان وصال شیرازی -بین

میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
نسیم سمیعی

20

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

مشکانی

حمیدرضا

قزوین ،قم،

1397/05/20

1400/05/20

02188826109

مرکزی)

ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
اعظم

(تهران ،البرز،

 02188313919-تهران ،خیابان طالقانی ،نرسیده به بهار،

دو) ،میدان شهید ساالری ،نبش
مسجد ،پالک 10

منطقه 3
تهران

فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1397/08/26

1400/08/26

021-65548637

021-65548635

تهران -فاز  2شهرک اندیشه -انتهای
بلوار نیلوفر -خیابان آب اران  -پالک 1

مرکزی)

صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
87

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
398

های خودرو و نیرومحرکه ،مکانیک و

تهران

ملی

1397/08/26

1400/08/26

021-88706788

فلزشناسی

021-881061459

تهران -خیابان سیدجمال الدین
اسدآبادی-خیابان  -23خیابان موج-
پالک  -10طبقه چهارم  -واحد 8

(شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
88

مرکز پژوهش
متالورژی رازی

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
یحیی جافریان ناصر ورهرام

4311

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)

تهران ،کیلومتر  21جاده مخصوص
تهران

ملی

1397/08/26

1400/08/26

02146831597

0216307

کرج ،ورودی سرخه حصار ،خیابان
فرنان ،پالک 8

شرکت خدماتی
89

صنعتی ابزار دقیق

شهرام بیات

شهرام بیات

3226

تنظیم

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

منطقه 3

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

(تهران ،البرز،

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

تهران

اوزان و مقیاس ها

قزوین ،قم،

تهران -خیابان کریم خان -خ
1397/10/16

1400/10/16

021-88322778

021-88823405

خردمندجنوبی -پالک  - 35طبقه
چهارم  -واحد 11

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
90

شرکت آتی سازان

امید صالحی

امید صالحی

شرکت مهندسی

حسینعلی

حسینعلی

سنجش کوشا

حیدری

حیدری

تاسیسات ایرانیان

1363

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره

تهران

استانی

1397/10/16

1400/10/16

02144282902

02144282904

تهران ،بلوار مرزداران ،خیابان البرز،
خیابان آفتاب ،پالک 13

های حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
91

136

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های برق و الکترونیک ،اوزان و

تهران ،خیابان آزادی ،میدان تیموری،
تهران

استانی

1397/10/16

1400/10/16

02166017336

02166005396

شرقی ،پالک 9

مقیاس ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
92

شرکت آروین آزمای
سرمد

محسن مداحی

محسن
مداحی

1174

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های برق و الکترونیک ،مهندسی

منطقه 3
تهران

پزشکی

93

شرکت پترو سنجش

شیرین

آپادانا

اسعدیان

روشنک رامین

1663

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1397/11/06

1400/11/06

021-89771122

021-46813830

تهران -شهرقدس -بلوار شورا -خیابان
ساحل -کوچه اشکان -پالک 47

مرکزی)
منطقه 3

آموزش وره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

خیابان ولی اهلل صادقی ،خیابان عباس

تهران

رشته صنایع شیمیایی و پلیمر

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

تهران ،فلکه اول صادقیه ،خیابان
1397/11/06

1400/11/06

02144272419

 02144242152ستارخان ،بعد از چهارراه اسدی ،پالک
617

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
شرکت بازرسی
94

مهندسی و صنعتی
ایران ()IEI

بهروز قدیمی

همایون
عقیلی

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
18

های برق و الکترونیک ،ساختمان،
مصالح و فرآورده های ساختمانی،
مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)

تهران -خیابان ولیعصر -بلوار اسفندیار-
تهران

ملی

1397/11/06

1400/11/06

021-88772300

 021-88778892شماره  - 54شرکت بازرسی مهندسی و
صنعتی ایران

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
95

شرکت ژیک سیستم

یاسین رامین سپیده صرافان

579

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های خوراک و فرآورده های کشاورزی،

منطقه 3
تهران

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1397/12/01

1400/12/01

02188970249

02188965114

تهران ،بلوار کشاورز ،نبش خیابان
قدسی ،پالک  220طبقه چهارم واحد 7

مرکزی)

حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزشدوره های تدوین استاندارد،
96

شرکت پرشانا فنی

علی فاضلی

مسعود

پاسارگاد

فریزهندی

یوسفی

شرکت آزمون دانا

قدرت اله

احسان

پالستیک

هاشمی مطلق

محسنیان

شرکت گسترش

سید رضا

مریم محمد

کیفیت صنعت رهام

فتاحی

ابراهیمی

338

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 3
تهران

خودرو و نیرومحرکه

97

3100

قزوین ،قم،

1397/12/01

1400/12/01

02146894673

 02146894675امامزاده ،خیابان گلبرگ جنوبی ،گلچین
 5پالک 5

مرکزی)
منطقه 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

(تهران ،البرز،

تهران ،شهرقدس ،میدان قدس ،خیابان

تهران

رشته صنایع شیمیایی و پلیمر

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

تهران ،کیلومتر  19جاده مخصوص،
1397/12/01

1400/12/01

02146076448

 02146076447ابتدای شهر قدس ،بلوار انقالب ،خیابان
صنعت  ،3پالک 43

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
98

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
378

رشته های خوراک و فرآورده های

تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان
تهران

ملی

1397/12/01

1400/12/01

02189787589

02188747821

کشاورزی ،خودرو و نیرومحرکه ،بسته

پاکستان ،کوچه چهارم ،پالک 15
واحد2

بندی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
99

شرکت آسیاس گریت
خاورمیانه ACS

علی مبارکی

ندا شیجونی
فومنی

1007

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 3
تهران

خوراک و فرآورده های کشاورزی

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

تهران ،بلوار  35متری قیطریه ،نبش
1397/12/19

1400/12/19

02122234871

 02122200500کوچه شب تاب ،پالک  1واحد  6طبقه
دوم

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
100

شرکت کاوش نگاشت پریسا روتیوند سیدحمیدرضا
پارس آزما

غیاثوند

موسویان

2217

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
اوزان و مقیاس ها

تهران -خیابان ستارخان -میدان
تهران

ملی

1397/12/19

1400/12/19

02166565277

02166562628

توحید -خیابان باقرخان -پالک -93
طبقه  -4واحد 7

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
101

شرکت پرنیان پایش

عبدالرحمن

عبدالرحمن

اندیشه کادوس

پورحبیبی

پور حبیبی

782

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 3
تهران

خودرو و نیرومحرکه

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1397/12/19

1400/12/19

02189770594

02188173140

تهران ،سهروردی شمالی ،خیابان
قندی ،پالک  76واحد  1و 4

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
انجمن صنفی کارگری
102

خوراک و فرآورده های کشاورزی،

مدیران کنترل کیفیت علی شهبازی علی شهبازی
کارگاه های تولیدی

یگانه

یگانه

1220/01

استان تهران

مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،مکانیک (شامل دوره

میدان پونک ،شمال به جنوب اشرفی
تهران

ملی

1398/08/04

1401/08/04

02144487409

02144615188

های حوزه صنعت جوش نمی گردد)،

اصفهانی ،ورودی همت شرق ،خیابان
 22بهمن ،خیابان شهید اکبری ،پالک
 1واحد 1

فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،مهندسی ساختمان و
103

شرکت پارسیان توف
سریرا

وحید نوروزی

بابک نهری

مژده روشن

مژده روشن

طبری

طبری

نوشین

نوشین

محمدزاده

محمدزاده

1244

مصالح و فرآورده های ساختمانی ،معدن
و مواد معدنی ،میکروبیولوژی و بیولوژی،

تهران

ملی

1398/08/04

1401/08/04

021-44247505

021-44247513

44297532

44298712

نانو ،محیط زیست ،کودها و سموم،

تهران -اشرفی اصفهانی -ابتدای جالل
آل احمد -خیابان امیرکبیر جنوبی-
پالک  -18واحد  1و 2

تجهیزات و فرآورده های نفتی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
موسسه غیرتجاری
104

آموزشی بین المللی
مژده روشن طبری

خوراک و فرآورده های کشاورزی،
4440

صنایع شیمیایی ،میکروبیولوژی و

تهران

ملی

1398/10/23

09127137587

1401/10/23

بیولوژی ،خدمات ،آب و آبفا ،فناوری

تهران ،ونک ،خیابان ونک ،کوچه ارم،
پالک  1طبقه اول

اطالعات ،فناوری ارتباطات ،انرژی،
کودها و سموم
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،مهندسی پزشکی،
105

کیفیت گستر سبز

1584

اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی،
خدمات ،ورزش و تجهیزات ورزشی،
انفورماتیک سالمت ،میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

تهران ،بلوار آیت اهلل کاشانی ،خیابان
تهران

ملی

1398/10/23

1401/10/23

02144078118

02144046567

بهنام ،خیابان فهیمی غربی ،خیابان
کمالی شمالی ،مجتمع یاس ،بلوک 2

خودرو و نیرومحرکه ،مدیریت کیفیت،
سید محسن
106

ناظرکاران هیراد

دهکرد
میرزایی

سعید نایب
حسن آبادی

محیط زیست ،مکانیک (شامل دوره
2279

های حوزه صنعت جوش نمی گردد)،

تهران

ملی

1398/10/23

1401/10/23

02144855994

02144853970

فلزشناسی (شامل دوره های حوزه

انتهای ستاری ،کوی اخالص ،کوچه
چشمه نور ،پالک  5واحد 2

صنعت جوش نمی گردد)
شرکت مهندسی و
107

بازرسی فنی آزما

حسن کریم

حسن کریم

305

گستر نیما

مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت
جوش نمی گردد)

تهران -اتوبان ستاری -بلوار فردوس
تهران

ملی

1398/10/23

1401/10/23

02144967468

02144967486

شرق  ،بین حسن آباد و عقیل -پالک
 -361طبقه یک -واحد یک

مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
خوراک و فرآورده های کشاورزی،
صنایع شیمیایی ،صنایع پلیمر ،چوب و
فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذی،
معدن و مواد معدنی ،خودرو و
نیرومحرکه ،مهندسی پزشکی،
108

سازمان پژوهش های

محمد

محمد

علمی صنعتی ایران

اسماعیلیان

اسماعیلیان

4487

میکروبیولوژی و بیولوژی ،مکانیک
(شامل دوره های حوزه صنعت جوش

بزرگراه آزادگان ،مسیر شمال به جنوب،
تهران

ملی

1398/11/16

1401/11/16

02156276631

 02156276631احمد آباد مستوفی ،بعد از میدان پارسا،
انتهای خیابان انقالب

نمی گردد) ،فلزشناسی (شامل دوره
های حوزه صنعت جوش نمی گردد)،
بسته بندی ،فناوری نانو ،فناوری
اطالعات ،فناوری ارتباطات ،تجهیزات و
فرآورده های نفتی ،انرژی ،محیط
زیست ،کودها و سموم
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
109

مرکز آموزش و
تحقیقات صنعتی ایران

سعید نبوی

امیر عباس
شیخ االسالمی

مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
1545

های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،مکانیک (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد) ،فناوری
اطالعات ،انرژی

تهران

ملی

1398/11/16

1401/11/16

021-88301265

02188301265

تهران  -خیابان کریم خان زند -خیابان
ایرانشهر شمالی -شماره 233

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
110

شرکت اندیشه نگار
نگین بهفام

حامد احمدی

علی پناهی
بروجنی

3735

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های  :اوزان و مقیاس ها  ،مکانیک و
فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه

چهارمحال
و

استانی

1396/06/27

شهرکرد  -مجتمع الله  -طبقه اول

1399/06/27

بختیاری

صنعت جوش نمی گردد ) .
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
جامعه متخصصان
 111کنترل کیفیت خراسان
جنوبی

منطقه 1

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
یلدا زرفشان

یلدا زرفشان

فرد

فرد

2324

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

خراسان

های صنایع شیمیایی و پلیمر  ،خوراک

جنوبی

و فرآورده های کشاورزی و

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
112

شرکت باران دانش
گستر

جواد برجی

سمیه
عندلیبیان

2338

کیفیت و فنی و مهندسی در رشته های
خوراک و فرآورده های کشاورزی ،

رضوی ،

1396/07/19

1399/07/19

056-32347567

056-32347579

شمالی و

بیرجند -غفاری  -22خیابان جابربن
حیان -پالک 2

جنوبی )

میکروبیولوژی

سیستم های مدیریتی  ،تکنیک های

(خراسان

منطقه 1
خراسان
رضوی

میکروبیولوژی و بسته بندی

(خراسان
رضوی ،

1395/10/29

1398/10/29

0551-3358886

0551-3358886

شمالی و

شهرستان نیشابور-بلوار بعثت -نبش
عنایت 2

جنوبی )

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
113

شرکت پیشتازان
جوش آریا

امید روح

سید علیرضا

بخش فراصت فکور جنتی

2380

فنی مهندسی در رشته های ساختمان

خراسان

و مصالح و فرآورده های ساختمانی ،

رضوی

استانی

1395/10/29

1398/10/29

051-38671306

051-38641712

مشهد -بلوار وکیل آباد -بلوار دانشجو-
دانشجو  -6شماره  -71طبقه همکف

مکانیک و فلزشناسی ( بازرسی جوش )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
منطقه 1

سیستم های مدیریتی ،تکنیک های
114

شرکت توسعه فن

غالمرضا

غالمرضا

آوری صنایع پارس شید

نوفرستی

نوفرستی

کیفیت و فنی مهندسی در رشته های
2383

خوراک و فرآورده های کشاورزی
،صنایع شیمیائی و پلیمر  ،اوزان و
مقیاس ها و ساختمان  ،مصالح و
فرآورده های ساختمانی

خراسان
رضوی

(خراسان
رضوی ،
شمالی و
جنوبی )

1395/10/29

1398/10/29

051-37679965

 051-37679971مشهد  -بلوار خیام  -خیام جنوبی -315

پیام  10پالک 15

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریتی  ،سیستم های
مدیریت کیفیت  ،تکنیک های کیفیت
115

شرکت هامون گوهر
شرق

حسن باقری

احمد
اسماعیلی

و فنی مهندسی در رشته های :
675

ساختمان و مصالح و فرآورده های
ساختمانی  ،صنایع شیمیائی و پلیمر ،

منطقه 1
خراسان
رضوی

بسته بندی  ،خوراک و فرآورده های

(خراسان
رضوی ،

1395/12/02

1398/12/02

5136017758

5136017757

شمالی و

مشهد  ،بلوار معلم  ،معلم  ، 6نبش
چهارراه اول  ،پالک 106

جنوبی )

کشاورزی  ،مکانیک و فلز شناسی (
شامل حوزه صنعت جوش نمی گردد )
منطقه 1
116

آزمایشگاه کنترل
کیفی تستا

سید
حامدرضا
بهشتی

عزیز اله نژاد
علی

فنی مهندسی در رشته های خوراک و
3636

فرآورده های کشاورزی  ،صنایع
شیمیائی و پلیمر و میکروبیولوژی

خراسان
رضوی

(خراسان
رضوی ،

1396/02/23

1399/02/23

051-35424396

051-35424393

شمالی و

مشهد -شهرک فناوری صنایع غذایی و
بیوتکنولوژی شمال شرق -واحد 112

جنوبی )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
117

شرکت آساک سنجش
شرق

نسرین اسعدی

سیده الهه
امین

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
2223

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
خوراک و فرآورده های کشاورزی ،

منطقه 1
خراسان
رضوی

میکروبیولوژی و بسته بندی

موسسه خدمات
118

تحقیقاتی آموزشی
اسراء شرق

رستمی

سمانه گازرانی

3831

1396/02/23

1399/02/23

0581-2236685

0581-2236682

شمالی و

طبقه دوم  -شرکت آساک سنجش
شرق

جنوبی )
منطقه 1

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
حسین مال

(خراسان
رضوی ،

قوچان -خیابان امیرکبیر -پالک -88

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک

خراسان

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

رضوی

خوراک و فرآورده های کشاورزی

(خراسان
رضوی ،

1396/03/31

1399/03/31

5137258759

5137277156

شمالی و

خراسان رضوی  -مشهد  -بلوار ابوطالب
 -ابوطالب  - 5پالک 125

جنوبی )

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
119

پارس سامان طوس

افشین
حکیمی راد

خودرو و نیرومحرکه ،مکانیک (شامل
شهال نادری

556

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد) ،فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)

خراسان
رضوی

ملی

1396/05/11

1399/05/11

05138472564

05138452177

مشهد ،کالهدوز  ، 16/1سلمان فارسی
 4/6پالک  30طبقه دوم

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،برق
120

بهداد صنعت ایرانیان

ابوالقاسم

خراسان

کبیریان

و الکترونیک ،انرژی ،مکانیک (شامل
محمد مقیمان

940

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد) ،فلزشناسی (شامل دوره های

خراسان
رضوی

ملی

1398/10/18

1401/10/18

05138419152

05138444246

مشهد ،راهنمایی  7پالک 15

حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاند
منطقه 1

ارد،سیستم های مدیریت کیفیت و
 121شرکت سیما شهر آزما

علی دارابی

سید ابراهیم

محبوب

حسینی

مرضیه

زهره

سادات یوسف

اسکندری

زاده شهری

شورابی

محمد علی

مینو قوام

قناد

نصیری

فنی مهندسی در رشته :مکانیک و
710

فلزشناسی ( صرفا در زمینه های
تعیین معیار مصرف انرژی حرارتی و

خراسان
رضوی

(خراسان
رضوی ،

1396/05/11

1399/05/11

5137294311

5137236625

شمالی و

مشهد  -بلوار قرنی  -قرنی - 34
سوزنچی  - 2پالک 65

جنوبی )

ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی
کودکان)
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

122

موسسه رسالت فضل
گناباد

منطقه 1

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
4110

رشته های برق و الکترونیک ،

خراسان

ساختمان ،مصالح و فرآورده های

رضوی

ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،

(خراسان
رضوی ،

گناباد  -خیابان امام خمینی - 19
1396/09/25

1399/09/25

05157260590

شمالی و

05157260590

انتهای میالن  -رو به روی دبیرستان
دخترانه زینب  -پالک 29

جنوبی )

خوراک و فرآورده های کشاورزی

منطقه 1
شرکت تعاونی تامین
123

نیاز کارخانجات آرد
خراسان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
3764

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته خوراک و فرآورده کشاورزی

خراسان
رضوی

(خراسان
رضوی ،
شمالی و
جنوبی )

بلوار سازمان آب  -خیابان آپادانا (
1396/09/25

1399/09/25

05137657831

 05137657831شهید صادقی  - ) 8پالک  - 51تعاونی
تامین نیاز کارخانجات آرد خراسان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
124

شرکت حامیان صنعت
بارثاوا

محمدرضا
نوشین شاپور

کسائیان

های برق و الکترونیک ،صنایع
2253

نائینی

شیمیایی و پلیمر  ،خوراک و
فرآورده های کشاورزی  ،میکروبیولوژی،

منطقه 1
خراسان
رضوی

پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف ،

(خراسان
رضوی ،

1396/12/09

1399/12/09

05137610959

05137669912

شمالی و

مشهد ،بلوار فردوسی ،خیابان مهدی،
مهدی  ،2بن بست سوم ،پالک 302

جنوبی )

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
125

موسسه تحقیقات و فن مریم صدری مریم صدری
آوری پارس

زاده

زاده

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
2366

های اوزان و مقیاس ها  ،ساختمان ،
مصالح و فرآورده های ساختمانی ،

خراسان
رضوی

ملی

1396/12/09

1399/12/09

051-36047977

051-36095008

مشهد -حدفاصل میدان قائم و
استقالل -آزادی  -24پالک 33

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و
فرآورده های کشاورزی و بسته بندی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
126

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قوچان

مهدی وطن علی محمدی
پرست

ثانی کاخکی

رشته های :صنایع شیمیایی و پلیمر،
4181

خوراک و فرآورده های کشاورزی،
فناوری اطالعات ،مکانیک و فلزشناسی

خراسان
رضوی

ملی

1397/02/26

1400/02/26

05814701101

0581470110019

خراسان رضوی  ،شهرستان قوچان،
کیلومتر  4جاده قوچان مشهد ،مجتمع
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
127

شرکت پویندگان
دنیای کیفیت

سپیده صرافان

سودابه
تبریزی

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
591

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
خوراک و
فرآورده های کشاورزی

منطقه 1
خراسان
رضوی

(خراسان
رضوی ،
شمالی و
جنوبی )

1397/02/26

1400/02/26

051-38462617
051-38462618

 051-38434709مشهد -بلوار سناباد -سناباد  -61پالک
051-38409946

 -85واحد 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
128

شرکت طراحی
مهندسی آریانا شرق

مرتضی هادوی

محمد حسین
هادوی

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
566

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های صنایع شیمیایی و پلیمر ،اوزان و

منطقه 1
خراسان
رضوی

مقیاس ها

129

انجمن دارندگان نشان
استاندارد

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

خراسان

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

رضوی

فرآورده های کشاورزی ،میکروبیولوژی

130

صنایع همگن عایق
های رطوبتی استان

سارا سالمی بهناز رمضانپور

پژوهشکده علوم و
صنایع غذایی

زاده

 132مکانیک خاک خراسان
رضوی

3156

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در خراسان
رشته ساختمان ،مصالح و فرآورده های

رضوی

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
ثریا اکبرزاده

2307

رشته های صنایع شیمیایی و پلیمر،
خوراک و فرآورده های کشاورزی،

خراسان
رضوی

133

جوانه خراسان

شمالی و

استانی

1397/06/17

1400/06/17

05138474648

05138430268

ملی

1397/07/14

1400/07/14

05135425406

05135425330-2

میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
احمد نوعی

هادی قلی

قالیباف

زاده نامقی

2370

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در خراسان
رشته ساختمان ،مصالح و فرآورده های

رضوی

ملی

1397/08/26

1400/08/26

05137612506

0513761302122

ساختمانی

مجتمع پیام ،طبقه اول ،واحد 105

خیابان سناباد ،بین سناباد  42و ،44
پالک 468

مجید باغانی

مرضیه
مهدیان فر

3746

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در خراسان
رشته های خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،میکروبیولوژی

مشهد -کیلومتر  12بزرگراه آسیایی
مشهد -قوچان

مشهد ،تقاطع بلوار سجاد و خیام ،جنب
اداره کل راه و شهرسازی خراسان
رضوی

منطقه 1

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
شرکت پرتو آزمون

رضوی ،

1397/05/20

1400/05/20

051-37659384

051-37659384

انتهای پیام  ،10بین بیستون  6و ،8

ساختمانی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
قدیر رجب

آزمایشگاه فنی و

(خراسان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

خراسان

131

شمالی و

جنوبی )

و بسته بندی
انجمن تخصصی

سمت چپ

منطقه 1

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
علیرضا کیوانی علیرضا کیوانی

1397/05/20

1400/05/20

05138684107

05138901495

زیست شمالی  ،1پالک  ،70درب

جنوبی )

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

117

(خراسان
رضوی ،

مشهد ،وکیل آباد  ،48نبش محیط

رضوی

(خراسان
رضوی ،
شمالی و
جنوبی )

1397/10/16

1400/10/16

05135411955

05135410920

شهرک صنعتی توس ،فاز یک ،بلوار
تالش شمالی ،بین تالش شمالی  5و 7

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

منطقه 1

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

شرکت آیندگان
 134کیفیت ایرانیان کاردان جواد صمدی جواد صمدی

3751

پارسا

رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان ،خراسان
مصالح و فرآورده های ساختمانی،

رضوی

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

(خراسان
رضوی ،

1397/11/06

1400/11/06

05136047977

 05136095008مشهد ،خیابان فرهاد ،فرهاد  ،21پالک 96

شمالی و
جنوبی )

فرآورده های کشاورزی ،مخابرات

منطقه 1
135

جامعه متخصصان

غالم رضا نو

الهام

کنترل کیفیت خراسان

فرستی

چوگانیان

2386

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

خراسان

سیستم های مدیریت کیفیت

رضوی

(خراسان
رضوی ،

1397/12/01

1400/12/01

051-37615578

شمالی و

 051-37679971مشهد ،بلورا خیام ،خیام جنوبی ،315

پیام  ،10پالک 15

جنوبی )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
136

شرکت نگرش نوین
کیفیت آوید

هاله علوی نژاد

حمیدرضا
سعیدی

2219

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

خراسان

خراسان

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

رضوی

رضوی

1397/12/19

1400/12/19

02142694370

05137639471

مشهد ،رضاشهر ،بلوار پیروزی ،نبش
فرخی ،پالک 17

ساختمانی ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،میکروبیولوژی
فنی مهندسی در رشته های ساختمان،
137

138

کاوشگران علم و

مهناز

صنعت آریا

خجسته مقدم

موسسه مهد دانش
پارسیان

علی سپهر

2263

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

خراسان

مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت

رضوی

جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
محمد مشعوف نجمه ارحمی

2384

مدیریت کیفیت ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی

خراسان
رضوی

مشهد ،بزرگراه وکیل آباد ،بلوار دانش
ملی

1398/02/31

1401/02/31

05138923594

05138923594

آموز ،خیابان دانش آموز  ،32پالک
 ،431طبقه اول

ملی

1398/05/03

1401/05/03

05138460122

05138469882

مشهد -خیابان سناباد -سناباد ، 52
پالک 57

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
برق و الکترونیک ،خوراک و فرآورده
139

شرکت خدمات علمی

مریم ظریف

مریم ظریف

و صنعتی خراسان

پور

پور

های کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،صنایع
2390

پلیمر  ،بسته بندی ،مکانیک (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد) ،فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)

خراسان
رضوی

ملی

1398/10/18

1401/10/18

05136070905

05136070904

بلوار سجاد ،سجاد  ،17خیابان آیت اهلل،
شماره 76

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
140

شرکت پژوهشکده
کیمیاگران ارتیان

های ساختمان  ،مصالح و فرآورده های
زکیه گریوانی هادی بهزادنیا

2286

ساختمانی  ،برق و الکترونیک  ،صنایع
شیمیایی و پلیمر  ،مواد معدنی  ،اوزان و

منطقه 1
خراسان
شمالی

مقیاس ها ،مهندسی پزشکی ،مخابرات ،

(خراسان
رضوی ،

1396/09/25

1399/09/25

0583-2427972

0583-2427972

شمالی و

بجنورد -نبش چهارراه  17شهریور-
مجتمع یزدانی  -طبقه دوم

جنوبی )

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
دفتر ارتباط با صنعت

حمیدرضا

منصوره

محدث حکاک

کمالی

سوسن

امیررضا

محمدی رازی

معموری

شرکت پیشتازان بهینه

میترا روان

بهزاد حبیب

صنعت

پیکر

پور

 141دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
3707

رشته های خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،میکروبیولوژی و مهندسی

خراسان
شمالی

خراسان شمالی ،بجنورد ،جاده اردکان،
ملی

1397/05/20

1400/05/20

05832247281

 05832240571پشت سیلو گندم ،پردیس دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی

پزشکی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

منطقه 1

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
 142شرکت آرا صدر طوس

2264

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و خراسان
فرآورده های کشاورزی ،مهندسی

شمالی

پزشکی ،مکانیک و فلزشناسی(شامل

(خراسان
رضوی ،

1397/10/16

1400/10/16

-

05932222811

شمالی و

بجنورد ،خیابان آزادی ،جنب سازمان
نظام مهندسی ساختمان

جنوبی )

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)

143

3976

آموزش دوره های تدوین استاند ارد ،

منطقه 7

سیستم های مدیریت کیفیت  ،و فنی

(خوزستان،

مهندسی در رشته های :برق و
الکترونیک  ،خوراک و فرآورده های

خوزستان

چهارمحال و
بختیاری و

کشاورزی  ،مکانیک و فلزشناسی (

کهگیلویه و

شامل حوزه صنعت جوش نمی گردد )

بویراحمد)

اهواز -زیتون کارمندی -خ یوسف نژاد/
1396/05/11

1399/05/11

0611-4444912

0611-4448120

مجتمع کاوه -پالک  - 75طبقه - 3
واحد 5

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
144

شرکت فنی مهندسی
بهین آزمون اروند

محمد رحیم مهسا عباسی
رضائیان

نور آبادی

خوزستان -خرمشهر -منطقه آزاد اروند-

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
3836

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و خوزستان

ملی

1396/12/09

1399/12/09

06153507694

06153507693

فرآورده های کشاورزی ،میکروبیولوژی،

اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر-
سایت مسافربری قدیم  -مجتمع
آزمایشگاه های همکار

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
145

شرکت مهندسی آریا
فوالد قرن

مهدی رحیمی

بهنام جاللی
طباطبایی

660

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های

خوزستان

ملی

1397/05/03

1400/05/03

061-34450179

061-34437439

اهواز ،زیتون کارمندی ،خیابان
جهانگیری ،بین زیبا و انوشه ،پالک 33

حوزه صنعت جوش
نمی گردد)

146

شرکت کیفیت

سمانه

مهدی دشت

اندیشان هامون

جهانبخش

بزرگ

موسسه گسترش علم

امیرحسین

امیرحسین

و فن جوش

کلوزی

کلوزی

1059/01

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت

اهواز ،بلوار پاسدارن ،کوی ملت ،خیابان
خوزستان

استانی

1397/08/26

1400/08/26

06134480962

06134480960

اقبال ،خیابان  23اقبال ،برج اقبال،
واحد 17

منطقه 7
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
147

3198

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره

(خوزستان،
خوزستان

های حوزه صنعت جوش نمی گردد)

چهارمحال و
بختیاری و

اهواز -پادادشهر -خیابان  - 10جنب
1397/11/06

1400/11/06

061-35524850

 061-35525882شهرداری منطقه یک -مجتمع تجاری
هیراد -طبقه سوم -واحد 14

کهگیلویه و
بویراحمد)

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
148

شرکت کارآمدان کیان
زنگان

علیرضا فتوت

احمد
شاهمرادی

2732

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
خوراک و فرآورده های کشاورزی

زنجان  -کیلومتر  5جاده تبریز -
زنجان

استانی

1395/12/01

1398/12/01

2432283097

2432283097

دانشگاه زنجان  -ساختمان فناوری -
واحد f2

منطقه 5
( اردبیل،

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
149

شرکت پویندگان

سعید حاج

سعید حاج

بهبودصنعت اشراق

سلیمانی

سلیمانی

2551

سیستم های مدیریت کیفیت و فنی
مهندسی در رشته :صنایع شیمیائی و

زنجان  -کیلومتر  5جاده علی آباد -

آذربایجان
زنجان

غربی،

1396/05/11

1399/05/11

2432221459

2432221460

فناوری و کسب و کار  -واحد شماره 2

آذربایجان

پلیمر

شهرک صنعتی شماره یک  -ساختمان

شرقی،
زنجان )

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

پژوهشکده مطالعات
150

راهبردی صنعت ،
معدن و تجارت استان

فیروزه حاجی مرتضی خان
علی اکبری

احمدلو

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
2666

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

زنجان

استانی

1396/09/25

1399/09/25

024-33410471

024-33410470

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های

زنجان

زنجان  -فلکه آزادگان  -پشت مسجد
امام علی

حوزه صنعت جوش نمی گردد )
منطقه 5

شرکت تعاونی مشاوره
151

مدیریت پیشبرد

مظاهر بهرامی

شریف ابهر

حمیدرضا
صولتیان

3229

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

( اردبیل،

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

آذربایجان

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

زنجان

غربی،

ساختمان ،مصالح و فرآورده های

آذربایجان

ساختمانی

شرقی،

1397/03/30

1400/03/30

02435246458

02435242610

زنجان -ابهر ،خیابان طالقانی جنوبی،
روبروی اداره صنعت ،معدن ،تجارت

زنجان )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
152

شرکت تعاونی نوبانگ
اندیشه اشراق

پریسا میرزاده

شادی آذر

3341

های برق و الکترونیک ،ساختمان،
مصالح و فرآورده های ساختمانی ،مواد
معدنی ،مکانیک و فلزشناسی (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)

زنجان

ملی

1397/07/14

1400/07/14

02433337884

02433364724

زنجان ،سه راهی جاوید ،جنب بانک
ملی ،پالک 276

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
153

شرکت مهندسی
آروین کنترل شرق

علی عبدی

علی عبدی

738

منطقه 9

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

سیستان ( سیستان و

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

بلوچستان،

و

1396/12/09

1399/12/09

05433215562

05433215562

ساختمانی ،اوزان و مقیاس ها ،مکانیک بلوچستان هرمزگان و
و فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه

زاهدان ،خیابان بهشتی ،نبش بهشتی
 ،16مجتمع تجاری امیر ،واحد 2

کرمان )

صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
انجمن صنفی
154

مسئولین کنترل
کیفیت استان سیستان

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
فرشته احراری فرشته احراری

3745

و بلوچستان

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،خوراک و فرآورده های

سیستان
و

استانی

1397/02/08

05413225293

1400/02/08

بلوچستان

زاهدان ،تقاطع خیابان حسین بروباقری
 ، 11پالک 55

کشاورزی
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
 155تکتا افق برگزیده پارس نرجس یزدانی شهرزاد عبادت

3986

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های صنایع شیمیائی و پلیمر  ،خوراک

شیراز  -خیابان معالی آباد  ،بین
فارس

استانی

1396/03/20

1399/03/20

71136232227

7136258613

خلبانان و پاساژ پارمین  ،جنب بانک
پاسارگاد  ،طبقه فوقانی  ،آزانس شهر

و فرآورده های کشاورزی ،
میکروبیولوژی  ،مکانیک و فلز شناسی

156

شرکت تعاونی آموزشی
فرادانش پارس لیدوما

امین پارسانژاد

سید مرتضی
نقیب زاده

2599

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
فنی مهندسی در رشته برق والکترونیک

منطقه 8
فارس

( فارس و

1396/06/27

1399/06/27

7132359799

7132300530

بوشهر )

شیراز -خیبان قصردشت (پارامونت)-
کوچه  -1پالک  8و 9

به دليل
نداشتن
كارشناس
 157شرکت فراگزین جنوب رضا ثابت اقدم استاندارد
مجاز به
فعاليت نمی
باشد

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت

منطقه 8
فارس

( فارس و
بوشهر )

1396/06/27

1399/06/27

071-36275463

071-32338875

شیراز -خیابان شوریده شیرازی -کوچه
 -13ساختمان آذین -طبقه  -3واحد 5

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریتی  ،تکنیک های
کیفیت و فنی مهندسی در رشته های
ساختمان  ،مصالح و فرآورده های
158

موسسه آموزش عالی

سعید

سعید

آزاد فن آموز

اسکندری

اسکندری

دانشگاه آزاد اسالمی

سید نعمت

سید نعمت

واحد مرودشت

اهلل موسوی

اهلل موسوی

شرکت پژوهش گستر

عبدالحمید

صدر جنوب

راهدار

شرکت صنایع

بیژن عباسی

مصطفی

الکترونیک شیراز

آرند

رودکی

2442

ساختمانی  ،برق و الکترونیک ،صنایع
شیمیایی و پلیمر ،خوراک و فرآورده

فارس

ملی

1396/12/09

1399/12/09

7132304421

7132336181

شیراز ،پارامونت ،ابتدای خیابان قصر
دشت ،روبروی کفش ملی ،پالک 26

های کشاورزی ،مواد معدنی،
میکروبیولوژی ،مکانیک و فلزشناسی (
شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های :برق و الکترونیک،
159

3937

ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،

فارس

ملی

1397/02/08

1400/02/08

07143311174

07143311174

مرودشت ،کیلومتر  3بلوار مرودشت،
تخت جمشید

اوزان و مقیاس ها ،میکروبیولوژی،
مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
160

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
یلدا راهدار

2403

های خوراک و فرآورده های کشاورزی،

فارس

ملی

1397/05/03

1400/05/03

071-32350799

071-32357009

اوزان و مقیاس ها ،مکانیک و فلزشناسی

شیراز -خیابان  7تیر -کوچه  -8پالک
7

(شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
161

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
2446

های برق و الکترونیک ،اوزان و مقیاس
ها ،مخابرات ،مکانیک و فلزشناسی
(شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد)

فارس

ملی

1397/07/14

1400/07/14

07136240093

07136240063

شیراز ،بلوار میرزای شیرازی ،میدان
صنایع ،شرکت صنایع الکترونیک شیراز

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
162

شرکت بهسازان

فاطمه

سنجش و مهارت پایش دهقانی نژاد

احسان فقها
زاده

2416

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،خوراک و فرآورده های

منطقه 8
فارس

( فارس و

1397/07/14

1400/07/14

07137351965

09171163932

بوشهر )

کشاورزی ،اوزان و مقیاس ها ،مخابرات،

شیراز ،بلوار رازی ،بلوار مدرسی ،جنب
نمایشگاه برق ،نبش کوچه شش

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
163

شرکت تعاونی راهکار
صنعت شیراز

منطقه 8

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
کیوان موید

کیوان موید

31

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

فارس

( فارس و

1397/07/14

1400/07/14

07136215909

07136202531

بوشهر )

فرآورده های کشاورزی ،اوزان و مقیاس

شیراز ،شهرک استقالل ،بلوار جهاد،
کوچه  ،19پالک 11

ها
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
164

موسسه ایکاد آوای
اندیشه

جواد توکلی

امیر
دشتستانی

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
3248

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 8
فارس

های صنایع شیمیایی ،خوراک و فرآورده

( فارس و

شیراز ،بلوار بعثت ،حدفاصل چهارراه
1397/12/19

1400/12/19

07136475244

 09172654436خلدبرین و میدان سنگی ،بعد از کوچه
 16پالک 177

بوشهر )

های کشاورزی ،میکروبیولوژی
شرگت گسترش
165

مدیریت صنعتی
تدبیرجنوب

پرویز احمدپور

فرشید
فرهمندنیا

2447

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت

فارس

ملی

1397/12/19

1400/12/19

07132251447

07132285045

شیراز ،بلوار ارم  ،روبروی سازمان آب ،
پالک 19

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،صنایع
پلیمر ،چوب و فرآورده های چوبی،
سلولزی و کاغذ ،خودرو و نیرومحرکه،
166

شرکت پویا سیستم

ولی اله

علی ورسی

پارسیان

اصالنی

قزوینی

اسناد و تجهیزات اداری ،خدمات،
1028

پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف،

قزوین ،خیابان فلسطین شرقی ،روبروی
قزوین

ملی

1398/10/09

1401/10/09

02833359219

02833329412

فناوری اطالعات ،اندازه شناسی ،اوزان و

فرمانداری ،نبش کوچه شهید حافظی
پالک 1

مقیاس ها ،انرژی ،مکانیک (شامل دوره
های حوزه های صنعت جوش نمی
گردد) ،فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه های صنعت جوش نمی گردد)،
ایمنی و وسایل سرگرمی و کمک
آموزشی (شامل دوره های حوزه های
صنعت جوش نمی گردد)

شرکت دانش پژوهان
167

بهره ور ( نمایندگی

اسماعیل

سازمان مدیریت

رمضانی

منطقه 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
حسین تابش

470

سیستم های مدیریت کیفیت و تکنیک

قزوین

های کیفیت

صنعتی استان قزوین )

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

1396/02/23

1399/02/23

0281-3697251

0281-3697252
0281-3697200

مرکزی)

قزوین -بلوار نخبگان -کیلومتر  2جاده
پاراچین -بعد از دانشگاه آزاد -پارک
علم و فناوری امام خمینی استان قزوین

آموزش دوره های تدوین استاند

168

انجمن مدیران کیفیت

پری سیف

استان قزوین

االسالمی

سید جواد
طاهری
میرانی

3300

ارد،سیستم های مدیریت کیفیت و

منطقه 3

فنی مهندسی در رشته های  :خوراک و

(تهران ،البرز،

فرآورده های کشاورزی  ،پوشاک و
فرآورده های نساجی و الیاف  ،اوزان و
مقیاسات

قزوین

قزوین ،قم،
مرکزی)

قزوین -خ دانشگاه -خ استاندارد -اداره
1396/05/11

1399/05/11

2833673090

کل استاندارد قزوین -طبقه دوم-
انجمن مدیران کیفیت

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
169

شرکت رهاورد صنعت
البرز

حمید نیکویه

بهمن جاوید
المعی

1755

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های  :خودرو و نیرو محرکه  ،خوراک و

قزوین  -خیابان خیام جنوبی  -نرسیده
قزوین

ملی

1396/06/27

1399/06/27

028-33221690

 028-33241917به چهارراه شهرداری  -ساختمان - 206
طبقه چهارم

فرآورده های کشاورزی  ،میکروبیولوژی
 ،پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
شرکت آتیه پژوهان
 170کیفیت پیشرو در علم علیرضا قارونی
و صنعت نوین

احسان فرح
بخش

منطقه 3

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
1213

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

قزوین

های خوراک و فرآورده های کشاورزی،

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

قزوین -چهارراه نادری  ،باالتر از مسجد
1396/12/09

1399/12/09

02833239024

02833239024

واحد 9

مرکزی)

میکروبیولوژی

ستوده -ساختمان  -333طبقه -3

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
171

شرکت تعاونی بهینه
سازان فرآیند صنعت

عباس سفالیی

سید باقر
بابایی چگینی

1058

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های خوراک و فرآورده های کشاورزی ،

منطقه 3
قزوین

میکروبیولوژی  ،صنایع شیمیایی و

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

قزوین ،خیابان نوروزیان ،نبش حکمت
1396/12/09

1399/12/09

02833661877

02833687123

 ،45پالک  ،2ساختمان سبالن،طبقه
دوم ،واحد 4

مرکزی)

پلیمر و بسته بندی
انجمن صنفی
کارفرمایی آزمایشگاه
172

های همکار تأیید
صالحیت شده
استاندارد استان قزوین

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
اشرف حاج

اشرف حاج

حسینی

حسینی

منطقه 3

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
1207

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و
فرآورده های کشاورزی

قزوین

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،
مرکزی)

قزوین -خیابان شهید بابایی  -خیابان
1397/05/20

1400/05/20

028-33667231

 028-33667231استاندارد  -اداره کل استاندارد استان
قزوین -طبقه دوم

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های خوراک و فرآورده های کشاورزی ،
173

شرکت پایش صنعت

سیدهادی

محمود رضا

آروین پارس

روحانی پور

عبدیان

سیدهادی

علی عالی

روحانی پور

نهاری

صنایع شیمیایی و پلیمر  ،ساختمان و
1726

مصالح و فرآورده های ساختمانی ،

قم  -میدان سعدی  -ابتدای خیابان 7
قم

ملی

1396/07/19

1399/07/19

025-6625487

 025-36608739تیر  -بین کوچه  6و  - 8پالک - 136
طبقه دوم  -واحد 3

میکروبیولوژی چوب و فرآورده های
چوبی  ،سلولزی و کاغذ  ،اوزان و
مقیاس ها  ،پوشاک و فرآورده های
نساجی و الیاف  ،مکانیک و فلزشناسی (
آسانسور و پله برقی )
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت ،

انجمن صنفی کارگری
174

مسئولین کنترل
کیفیت استان قم

683

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

منطقه 3

رشته های برق و الکترونیک  ،صنایع

(تهران ،البرز،

شیمیایی و پلیمر ،خوراک و فرآورده

قم

های کشاورزی  ،ساختمان  ،مصالح و

قزوین ،قم،

1396/11/25

1399/11/25

025-36629092

025-36629092

قم -چهار راه شهیدغفاری -خ ایستگاه-
میدان راه آهن  -اداره کل استاندارد

مرکزی)

فرآورده های ساختمانی  ،مواد معدنی،
خودرو و نیرومحرکه و میکروبیولوژی

175

شرکت بهره ور پویان
هستی

منطقه 3

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
حسین علی محبوبیعباس اخوان

902

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

قم

رشته اوزان و مقیاس ها

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

قم ،خیابان امام خمینی ،نرسیده به
1397/12/01

1400/12/01

02536636004

02536623477

میدان شهید زین الدین ،جنب بانک
ملت ،پالک 193

مرکزی)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،مهندسی ساختمان و
176

شرکت راما مهر آریا

علی محمد

امیرحسین

صادقی

عرب وند

4399

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
حالل ،معدن و موادمعدنی،
میکروبیولوژی و بیولوژی ،انرژی و
محیط زیست

قم

ملی

1398/05/30

1401/05/30

02533340353

02533340280-1
02533340293-4

قم ،شهرک صنعتی شکوهیه ،بلوار
شهید چمران ،کوچه سوسن ،پالک
 712بلوک  13و 14

شرکت تحقیقاتی
177

پویندگان فرآوری

حمزه محبعلی مجید عبدوس

4049

طبیعی

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
صنایع شیمیایی ،صنایع پلیمر

قم

ملی

1398/09/09

1401/09/09

02532810106

02532812767

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
178

شرکت تعاونی 3848
نوآوران افق فردا

فرزانه ساالری بختیار خدری

2502

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

شرکت تعاونی شماره

کردستان

ملی

1397/05/20

1400/05/20

08733625267

08733661518

179

 3846کسری

مهری رزوان

کارآفرین غرب

اویسی

2501

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

(همدان،

رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان،

کردستان،

کردستان

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد )

لرستان)

180

شرکت دانش سرای

کامبیز

سیمیا

سعیدی

ساختمان شماره  :2سنندج ،خیابان

ورودی دانشگاه علوم پزشکی ،پشت
1397/11/06

1400/11/06

08733611194

 08733611196هتل شادی ،خیابان رازی غربی ،جنب
مسجد حضرت رسول

منطقه 6

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
شهرام مرادی

ایالم،
کرمانشاه،

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
2497

جم ،مجتمع آموزشی افق
پاسداران ،طبقه فوقانی حالل احمر

منطقه 6

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

مولوی ،پارک علم و فناوری ،بلوک 10
ساختمان مرکزی :سنندج ،خیابان جام

صنایع شیمیایی و پلیمر

مجید شاه

قم ،پردیسان ،بلوار دانشگاه ،بلوار

رشته های ساختمان ،مصالح و فرآورده کردستان
های ساختمانی ،صنایع شیمیایی و

(همدان،

سنندج -ابتدای شهرک صنعتی شماره

کردستان،

یک سنندج -سه راه کارگر -ساختمان

ایالم،

1397/11/06

1400/11/06

087-33384141

087-33384140

کرمانشاه،

پلیمر ،خوراک و فرآورده های کشاورزی

فناوری -طبقه دوم -واحد - 6مرکز
آموزش دانش سرای سیمیا

لرستان)

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
انجمن صنفی کارگری

مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

مسئولین فنی و

های ساختمانی ،معدن و مواد معدنی،

کنترل کیفی واحدهای
181

تولیدی  ،صنعتی ،
کشاورزی و خدمات

ابراهیم

علی

جعفری

شهسواری

مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت
2535

جوش نمی گردد) ،فلزشناسی (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی

شهرستان های مریوان

گردد) ،ایمنی وسایل سرگرمی و کمک

و سروآباد

آموزشی کودکان (شامل دوره های
حوزه صنعت جوش نمی گردد)

کردستان

ملی

1398/06/18

1401/06/18

08734535611

09189765833

مریوان -اداره صنعت معدن تجارت
شهرستان مریوان

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

182

شرکت پویا سنجش
کیفیت

ستوده نقوی

زهرا احمدی
خوب

788

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک

منطقه 9

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

( سیستان و

های  :ساختمان و مصالح و فرآورده

کرمان

بلوچستان،

های ساختمانی  ،صنایع شیمیایی و

هرمزگان و

پلیمر  ،مکانیک و فلزشناسی ( شامل

کرمان )

1395/12/01

1398/12/01

0341-2111307

0913-3426929

کرمان -بلوار کشاورز -کشاورز -5
سمت راست -درب هفتم

حوزه صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
183

شرکت خانه کیفیت

عباس پور

مرضیه

کرمان

افغان

اطمینان

علی خزائی

علی خزائی

1864

های :صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک
و فرآورده های کشاورزی ،اوزان و

کرمان

ملی

1397/02/08

1400/02/08

3432438638

3432448399

کرمان -خیابان شهید بهشتی -کوچه
شماره  -3پالک - 7خانه کیفیت کرمان

مقیاس ها ،بسته بندی ،مکانیک و
فلزشناسی (شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،مکانیک (حائز دوره
184

شرکت پیشگامان
دانش کارمانیا

های حوزه صنعت جوش نمی گردد)،
3323

فلزشناسی (حائز دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد) ،ایمنی وسایل
سرگرمی و کمک آموزشی (حائز دوره
های حوزه صنعت جوش نمی گردد)

کرمان

ملی

1398/09/11

1401/09/11

-

058133333

کرمان ،شهرک صنعتی شماره  ،2مرکز
خدمات کسب و کار ،واحد 116

آموزش دوره های تدوین استاند ارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،و فنی

منطقه 6

مهندسی در رشته های :برق و
185

شرکت توسعه صنعت
شریف

تیمور ملکی

اصغر
امیرخانی

(همدان،

الکترونیک  ،ساختمان و مصالح و
3349

فرآورده های ساختمانی ،صنایع

کرمانشاه

شیمیائی و پلیمر  ،خوراک و فرآورده

کردستان،
ایالم،

کیلومتر  12جاده کرمانشاه بیستون -
1396/05/11

1399/05/11

2142694757

8334735095

واحد 205

کرمانشاه،

های کشاورزی  ،خودرو و نیرومحرکه ،

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار -

لرستان)

مکانیک و فلزشناسی ( شامل حوزه
صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

منطقه 7

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
شرکت تعاونی شماره
4111 186خدمات آموزشی

سیدقدرت ا ...سید فتح اله
دستفال

ساجدی

شرکت کیفیت سازان

سید جواد

سید جواد

سبز

حسینی

حسینی

شرکت آزمایش بتن

علی اصغر

علی اکبر

استر آباد

آریا خواه

درخشانی

تارا

رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان ،کهگیلویه
4273

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

و

صنایع شیمیایی و پلیمر ،مخابرات،

بویراحمد

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های

187

2182

سیستم های مدیریت کیفیت

چهارمحال و
بختیاری و

1397/05/03

07432270380

1400/05/03

دهدشت ،خیابان سپاه ،پشت گاراژ
قدیم سرفاریاب ،کوچه شهید خواک

کهگیلویه و
بویراحمد)

حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

(خوزستان،

گلستان  -شهرستان گرگان-خ
گلستان

ملی

1396/07/19

1399/07/19

017-32252209

017-32255290

مالقاتی ششم -روبروی دبستان
ستارزاده -مجتمع فراز -طبقه اول

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

188

2131

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

منطقه 2

رشته های ساختمان،مصالح و فرآورده

(گلستان ،

های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های

گلستان

مازندران ،

کشاورزی ،مکانیک و فلزشناسی ( شامل

گیالن و

دوره های حوزه صنعت جوش نمی

سمنان)

گردد )

1396/11/25

1399/11/25

01732621845

01732621845

گرگان ،شهرک حافظ ،انتهای حافظ
 ،10سمت چپ

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

منطقه 2

رشته های :برق و الکترونیک،
189

شرکت بازرسی فنی
شالوده سنج

سمیرا صادقی محمد تقی
راد

بائی

4088

ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،خوراک و فرآورده های

(گلستان ،
گلستان

مازندران ،

1397/02/26

1400/02/26

01789783396

0173235432

گیالن و

کشاورزی ،مکانیک و فلزشناسی ( شامل

گرگان ،خیابان ولیعصر ،عدالت ،23
مجتمع باران ،طبقه  ،3واحد 13

سمنان)

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد )

منطقه 2
شرکت مدیریت و
 190مهندسی بهبود پژوهان بهرام قدیری
سبز

احسان اله
ابراهیمی

2175

آموزش دوره های تدوین استاندارد و
سیستم های مدیریت کیفیت

(گلستان ،
گلستان

مازندران ،

1397/02/26

1400/02/26

01732162403

01732462402

گیالن و

استان گلستان ،گرگان ،ویال شهر ،نبش
ویالی  ،15مجتمع گیتی ،واحد 29

سمنان)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
191

شرکت مهندسی
مشاور موج آب فن

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
علی حسینیان رقیه ایوبی

2119

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

گلستان

ملی

1397/03/30

1400/03/30

01732536290

01732536290

ساختمان ،مصالح و فرآورده های

گلستان ،گرگان ،بلوار ناهار خوران،
عدالت 95

ساختمانی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
192

شرکت تدبیرانرژی

سعید ملک

سیدمرتضی

هیرکان

طاش

حسینی

خودرو و نیرومحرکه ،مکانیک (شامل
3710

دوره های حوزه صنعت جوش نمی

گلستان

ملی

1397/03/30

1400/03/30

01732320095

01732320094

گردد) و فلزشناسی (شامل دوره های

جاده گرگان آق قال ،بازار آهن فروشان،
قطعه دو سمت راست

حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

193

شرکت اندیشه سازان
توسعه صنعت گلستان

مجتبی طبری

منصوره
قبادی پور

4162

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

منطقه 2

های برق و الکترونیک ،ساختمان،

(گلستان ،

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

گلستان

مازندران ،

خوراک و فرآورده های کشاورزی ،مواد

گیالن و

معدنی ،چوب و فرآورده های چوبی،

سمنان)

سلولزی و کاغذ ،میکروبیولوژی ،صنایع
شیمیایی و پلیمر

1397/06/17

1400/06/17

017-32435099

017-32435099

گرگان -ابتدای کوی افسران -شرکت
اندیشه سازان توسعه صنعت گلستان

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

194

شرکت کیفیت سازان

سعید

الهام تازیکه

پاسارگاد

اسماعیل پور

لمسکی

4209

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

منطقه 2

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

(گلستان ،

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های

گلستان

مازندران ،

ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،

گیالن و

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های

سمنان)

1397/08/26

1400/08/26

-

01732536709

گرگان -نهارخوران -ابتدای بلوار
گلشهر -مجتمع ستاره  -واحد 3

حوزه صنعت جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های

انجمن صنفی کارگری
 195مدیران کنترل کیفیت فرهاد ستوده فرهاد ستوده

2141

استان گلستان

کشاورزی ،صنایع شیمیایی  ،چوب و
فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ،

گلستان

ملی

1398/07/09

1401/07/09

01732480498

01732480498

گلستان ،گرگان ،خیابان سی متری
رسالت ،رسالت 14

مهندسی پزشکی ،میکروبیولوژی و
بیولوژی ،بسته بندی ،مکانیک (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)

196

سیده

شرکت کنترل اندیش

سیدرضا

پاسارگاد

مطلبی

شرکت پویندگان

محمدرضا

علیرضا نجفی

بهبود کیفیت

آبادیان

چکوسری

خورشید میر

3872

باقری

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

منطقه 2

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک

(گلستان ،

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته :

گیالن

مازندران ،

مکانیک و فلزشناسی ( شامل دوره های

گیالن و

حوزه صنعت جوش نمی گردد ) .

سمنان)

1396/06/27

1399/06/27

013-33239755

013-33252161

رشت  -سبزه میدان  -کوچه اسالم
پرست  -پالک 13

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،

197

1776

سیستم های مدیریت کیفیت و فنی

منطقه 2

مهندسی در رشته های خوراک و

(گلستان ،

فرآورده های کشاورزی  ،اوزان و مقیاس

گیالن

مازندران ،

ها  ،صنایع شیمیایی و پلیمر  ،مکانیک

گیالن و

و فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه

سمنان)

صنعت جوش نمی گردد )

1396/09/25

1399/09/25

013-33254581

013-33254581

رشت  -خ سعدی -ابتدای خ معلم
ساختمان همکاران -طبقه سوم -واحد 6

آموزش دوره های تدوین استاندارد و

198

آموزشگاه فنی و حرفه

رحیم فر

ای آزاد تجهیز بنا

ابراهیمی

آرمین ناطقی

1361

فنی مهندسی در رشته های برق و

منطقه 2

الکترونیک ( صرفاً در زمینه تعیین

(گلستان ،

معیار مصرف انرژی الکتریکی) و

گیالن

مازندران ،

مکانیک و فلزشناسی ( صرفاً در زمینه

گیالن و

های تعیین معیارمصرف انرژی حرارتی

سمنان)

1397/05/20

1400/05/20

01333242906

01333239666

رشت ،خیابان تختی ،انتهای کوچه
بازدیدی ،پالک 83

و تأسیسات)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

انجمن صنفی کارگری
 199مدیران کنترل کیفیت

منطقه 2

علی اسالمی

علی اسالمی

3731

صنایع استان گیالن

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،

(گلستان ،
گیالن

مازندران ،

کیلومتر  15جاده رشت  -تهران ،اداره
1397/06/17

1400/06/17

013-33696450

013-33696450

گیالن و

خوراک و فرآورده های کشاورزی ،مواد

کل استاندارد گیالن ،دفتر انجمن
کنترل کیفیت

سمنان)

معدنی ،چوب و فرآورده های چوبی،
سلولزی و کاغذ ،بسته بندی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

انجمن صنفی کارگری
200

مسئولین فنی صنایع مهدی حسین
غذایی و آرایشی

آبادی

لیال عزت
دوست

گیالن ،رشت ،کمربندی شهید بهشتی،

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
3377

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

گیالن

استانی

1397/07/14

1400/07/14

01333618830

های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

بهداشتی استان گیالن

01333618830

چهارراه دکتر حشمت ،ابتدای کوی
بیانی ،کوچه اول سمت چپ ،معاونت
غذا دارو ،طبقه اول ،دفتر انجمن

فرآورده های کشاورزی ،میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

انجمن صنفی کارگری
 201کارشناسان استاندارد
استان گیالن

حسین

مهدی

مقدسی اصلی

دشتبان

1576

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

منطقه 2

رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان،

(گلستان ،

مصالح و فرآورده های ساختمانی،

گیالن

مازندران ،

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

گیالن و

فرآورده های کشاورزی ،چوب و فرآورده

سمنان)

های چوبی ،سلولزی و کاغذ

کیلومتر  15رشت  -تهران ،اداره کل
1397/08/26

1400/08/26

01333696608

 01333696221-4استاندارد استان گیالن ،دفتر انجمن
کارشناسان استان گیالن

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریتی  ،سیستم های

202

شرکت راهبران
سیستم آتیه (رسا)

مدیریت کیفیت  ،تکنیک های کیفیت

زربخت
امیر شکاری

انصاری

3998

پیرسرائی

و فنی مهندسی در رشته های  :برق و
الکترونیک  ،خوراک و فرآورده های

مازندران

ملی

1395/12/01

1398/12/01

0151-2266702

0151-2298693

ساری -خیابان بعثت -بعثت  -4پالک
53

کشاورزی  ،اوزان و مقیاس ها ،
میکروبیولوژی  ،مکانیک و فلز شناسی (
شامل حوزه صنعت جوش نمی گردد )
منطقه 2

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
 203همیاران صنعت رایمند

مازیار شریف مازیار شریف
زاده بائی

زاده بائی

شرکت مشاورین بهساز

اسماعیل

علی اکبر

فرآیند طبرستان

ایران نژاد

درخشانی

3980

سیستم های مدیریت کیفیت  ،و فنی
مهندسی در رشته خوراک و فرآورده

(گلستان ،
مازندران

مازندران ،

آمل  -خیابان امام خمینی  -بین آفتاب
1396/02/23

1144254021

1399/02/23

گیالن و

های کشاورزی

 9و  - 11طبقه فوقانی بانک رفاه -
واحد 6

سمنان)

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
204

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
2131

رشته های ساختمان  ،مصالح و فرآورده مازندران

ملی

1396/03/20

1399/03/20

0151-2268174

0151-2257266

های ساختمانی  ،خوراک و فرآورده

ساری -میدان امام -بلوار دانشگاه-
روبروی حوزه هنری -طبقه اول

های کشاورزی  ،مکانیک و فلز شناسی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

منطقه 2

سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
205

موسسه مشاوران
توسعه کیفیت هراز

رقیه آبرود

محمدرضا
ذاکری مهر

3414

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های خوراک و فرآورده های کشاورزی ،

(گلستان ،
مازندران

مازندران ،

آمل  -شهرک صنعتی امام زاده عبداهلل
1396/09/25

1399/09/25

011-44203682

گیالن و

اوزان و مقیاس ها  ،میکروبیولوژی ،

011-44204131

 ساختمان فناوری  -طبقه سوم -واحد 2

سمنان)

بسته بندی
شرکت اندیشه سازان
206

مدیریت ( نمایندگی
سازمان مدیریت
صنعتی )

تورج مجیبی تورج مجیبی

4245

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت

مازندران

ملی

1396/12/09

1399/12/09

015-33110612

 015-33110612ساری -میدان معلم -انتهای بلوارشهدا

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
207

شرکت ماشین سازی
شمال پیروز

ایوب دادرس ایوب دادرس

2908

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک ،مکانیک و

مازندران

ملی

1397/03/30

1400/03/30

01154663412

01154663411

سلمانشهر -شهرک صنعتی سلمانشهر-
خیابان C2

فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد )
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،

موسسه آموزش عالی
 208غیردولتی غیرانتفاعی

امید میربهاء فیروزه میربهاء

3933

صالحان قائمشهر

مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های

قائمشهر ،جاده قائمشهر به بابل،
مازندران

ملی

1398/07/10

1401/07/10

01142265309

01142265308

روبروی ورودی جاده نظامی ،موسسه
آموزش عالی صالحان

کشاورزی ،میکروبیولوژی ،مخابرات،
فناوری اطالعات و گردشگری
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

209

شرکت پرشین نگین

محبوبه

اطلس

صادقی

فهیمه بابایی

3781

رشته های برق و الکترونیک ،خودرو و
نیرومحرکه ،مکانیک و فلزشناسی

منطقه 3
مرکزی

(شامل دوره های حوزه صنعت جوش

(تهران ،البرز،
قزوین ،قم،

اراک ،خیابان طالقانی ،روبروی سازمان
1397/02/26

1400/02/26

08632784084

08632784084

تامین اجتماعی شعبه  ،2پالک ،231
طبقه دوم

مرکزی)

نمی گردد)
آموزش های تدوین استاندارد ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته

انجمن صنفی کارگری
210

مسئولین کنترل

علیرضا آذرخو علی آذرخو

1326

کیفیت استان مرکزی

های ساختمان ،مصالح و فرآورده های
ساختمانی ،مکانیک و فلزشناسی (شامل

ساوه ،بلوار سید جمال الدین اسد
مرکزی

استانی

1397/08/26

1400/08/26

08642427347

08642427347

آبادی ،جنب اداره بیمه تامین
اجتماعی ،اداره استاندارد

دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد)

211

شرکت نوید کیمیای

حمیدرضا

سالمت

محمدی

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
علی چگینی

1573

مدیریت کیفیت ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی

اراک -میدان امام خمینی -شهرک
مرکزی

ملی

1398/05/26

1401/05/26

086-34135798

 086-34135798صنعتی شماره یک  -ساختمان مرکز
خدمات فناوری کسب و کار واحد 702

مدیریت کیفیت ،صنایع شیمیایی،
212

شرکت صنعتی گام
اراک

راوح گازرانی

محمد باقر
مومنی

مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت
1448

جوش نمی گردد) ،فلزشناسی (شامل

اراک ،کیلومتر  12جاده تهران ،شهرک
مرکزی

ملی

1398/09/17

1401/09/17

08634131343

08634131323

دوره های حوزه صنعت جوش نمی

صنعتی حاجی آباد ،خیابان صنعت،
خیابان رز

گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک

شرکت نظارت بر
 213ضوابط بهداشت انسانی کاظم قربانی
و استاندارد قشم

علی طوالبی
منفرد

3006

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

هرمزگان

ملی

1396/12/09

1399/12/09

07635242293

07635242291-2

قشم ،میدان گل ها ،بلوار  22بهمن،
خیابان استاندارد

فرآورده های کشاورزی ،اوزان و مقیاس
ها ،میکروبیولوژی و بسته بندی
آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های اوزان و مقیاسها ( کالیبراسیون

214

شرکت بهبود سامان
الوند

جمال جالئی فهیمه لطفیان

3761

عمومی )  ،ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی  ،مواد معدنی  ،خوراک

همدان

ملی

1396/07/19

1399/07/19

081-38262846

081-38262846

همدان -چهارراه سعیدیه  -مجتمع
آموزشی اندیشمندان

و
فرآورده های کشاورزی  ،مکانیک و
فلزشناسی ( شامل دوره های حوزه
صنعت جوش نمی گردد )

215

شرکت معیار پژوهان
مهر آئین

عاطفه قربانی

زهرا حسینی
مظهری

2772

آموزش دوره های تدوین استاندارد،

منطقه 6

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در

(همدان،

رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان،
مصالح و فرآورده های ساختمانی،

همدان

کردستان،
ایالم،

مکانیک و فلزشناسی (شامل دوره های

کرمانشاه،

حوزه صنعت جوش نمی گردد)

لرستان)

مالیر ،خیابان قائم مقامی ،خیابان
1397/06/17

1400/06/17

08132211345

شهید جلیل قاسمی ،خیابان باباطاهر،
پالک 82

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
216

شرکت نوین معیار
آزمای آپادانا

محمد کاظمی

محمد زارع
میرک آبادی

1639

های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک ،ساختمان،

همدان

ملی

1397/07/14

1400/07/14

08138210208

08138248936

همدان ،میدان جهاد ،ابتدای خیابان
جهان نما ،ساختمان جم ،واحد 10

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خوراک و فرآورده های کشاورزی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های برق و الکترونیک ،ساختمان،
217

شرکت گسترش بنیان

مهدی

مهدی

صنعت برازه

عسگری کیا

پورحسینی

2466

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و

همدان

ملی

1397/12/19

1400/12/19

02189781601

08138265143

همدان -میدان جهاد -ابتدای بین
النهرین -ساختمان جی -طبقه دوم

فرآورده های کشاورزی ،مواد معدنی،
اوزان و مقیاس ها ،میکروبیولوژی،
مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت
جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک،
مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی ،خوراک و فرآورده های
کشاورزی ،صنایع شیمیایی ،صنایع
218

شرکت دوام بتن

محمد مهدی
توقع همدانی

پلیمر ،معدن و مواد معدنی ،اندازه
فهیمه لطفیان

3761

شناسی و اوزان و مقیاس ها ،مهندسی
پزشکی ،میکروبیولوژی و بیولوژی،
مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت
جوش نمی گردد) ،فلزشناسی (شامل
دوره های حوزه صنعت جوش نمی
گردد) ،بسته بندی ،نقشه و اطالعات
مکانی

همدان

ملی

1398/08/11

1401/08/11

08134383996

08134383997

همدان ،کیلومتر  6جاده همدان-تهران،
مرکز فناوری کسب و کار

آموزش دوره های تدوین استاندارد ،
219

شرکت سعادت

محمد حسین

آفرینان مهر

فرجاد

گروه آموزشی مشاوره

سید حامد

بلوار دانشجو -بعد از بازار بزرگ فرش

سیستم های مدیریت کیفیت  ،تکنیک
مرجان آواره

3798

های کیفیت  ،وفنی مهندسی در رشته

یزد

های  :خوراک وفراورده های کشاورزی ،

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

95/10/29

1398/10/29

0353-8264662

0353-8245325

نبش کوچه -23ساختمان بریجستون
طبقه 2

میکروبیولوژی و بسته بندی
آموزش دوره های تدوین استاند ارد ،
مدیریت کیفیت ،برق و الکترونیک ،
صنایع ساختمانی ،صنایع شیمیایی،
 220راهبران کیفیت جامع

محسن

بی بی سعیده
هاشمیان

ایساتیس

الحسینی

شرکت ناب اندیشان

محمد علی

نوید نصیری

ساینار صنعت یزد

شایق

زاده

صنایع پلیمر ،معدن و مواد معدنی،
4163

محیط زیست ،مکانیک (شامل دوره

یزد

ملی

1398/05/01

1399/05/11

03537331573

0353725830

یزد ،میدان امام حسین ،کوچه جلوه

های حوزه صنعت جوش نمی گردد)،
ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی
کودکان (شامل دوره های حوزه صنعت
جوش نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،

221

تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
4085

رشته های :صنایع شیمیایی و پلیمر،

یزد

خوراک و فرآورده های کشاورزی،

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

یزد ،بلوار دانشجو ،سه رها تعاون،
1397/02/08

1400/02/08

03538254933

03538254933

مجتمع ادارات ،مرکز رشد زیست
فناوری

میکروبیولوژی
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
سیستم های مدیریت کیفیت ،تکنیک
های کیفیت و فنی مهندسی در رشته
های :ساختمان ،مصالح و فرآورده های
222

شرکت رهروان کیفیت سعیده دهقان
محسن پارسیان

چناری

علی غفوری

1839

ساختمانی ،صنایع شیمیایی و پلیمر،
مواد معدنی ،چوب و فرآورده های
چوبی ،سلولزی و کاغذ ،اوزان و مقیاس
ها ،میکروبیولوژی ،مکانیک و فلزشناسی
( شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد )

یزد

منطقه 4
(اصفهان ،یزد)

1397/02/26

1400/02/26

03535281825

03535265943

یزد ،سه راه حکیمیان ،بن بست صادق،
پالک 984

آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در
رشته های برق و الکترونیک ،ساختمان،
مصالح و فرآورده های ساختمانی،
223

دانشگاه آزاد اسالمی

معصومه

واحد یزد

طباطبایی

علی شیبانی

789

صنایع شیمیایی و پلیمر ،خوراک و
فرآورده های کشاورزی ،مواد معدنی،

یزد

ملی

1397/12/01

1400/12/01

03531872200

03531872288

یزد ،صفاییه ،بلوار شهدای گمنان،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف،
مهندسی پزشکی ،مکانیک و فلزشناسی
(شامل دوره های حوزه صنعت جوش
نمی گردد)
آموزش دوره های تدوین استاندارد،
تعاونی دانش بنیان
224

خدمات مشاوره ای

مدیریت کیفیت ،مهندسی ساختمان و
سید اسد

سیمرغ صنعت و دانش هاشمی مقدم
کویر

حسین
حبیبی

3618

مصالح و فرآورده های ساختمانی،
خودرو و نیرومحرکه ،مهندسی پزشکی،
مکانیک (شامل دوره های حوزه صنعت
جوش نمی گردد) ،فناوری اطالعات

یزد

ملی

1398/05/31

1401/05/31

03537281282

03537281281

یزد ،بلوار باهنر ،جنب پیتزا فروتن،
پالک 194

