
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اولین هاي بازرسي تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي وارداتي  براساس  شركت

 شماره پروانه
 

 دفتر ارزیابي كیفیت كاالهاي صادراتي و وارداتي

 دبیرخانه هیأت ارزیاب

 « 1396 آذر» 

 

  

 

قطعات ، مواد غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي از گروه موادغذایي در دامنه هاي    S.G.S S.Aشركت : پروانه بازرسي  27/6/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .1

به مدت  29/7/96از تاریخ   واقیانوسیه ،خاورمیانه وآفریقاآسیا و حوزه هاي جغرافیایي كاالهاي صنعتي از گروه  تجهیزات مکانیکي  كاالهاي مصرفي ،از گروه سلولزي  خودرو ،

 تعلیق گردید.یک سال 

مواد غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي از گروه  يمحصوالت كشاورزو موادغذایيدر دامنه   س اا شركت كوتکنا: پروانه بازرسي  27/6/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .2

 تعلیق گردید.به مدت یک سال  29/7/96ز تاریخ ا سراسر دنیا حوزه هاي جغرافیایيدر  گیاهي 

تا اطالع ثانوي تعلیق  22/6/96در كلیه دامنه ها و حوزه هاي جغرافیایي از تاریخ  (spc)شركت سي پورت كنترلرز : پروانه بازرسي  27/6/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .3

 گردید.

 .یدابطال گرد  9/12/95 خیاز تار یيایجغراف يدامنه ها و حوزه ها هیدر كل N.K.K.Kشركت بازرسي   يپروانه بازرس : 20/5/95خ مور ابیارز اتیاستناد مصوبه ه هب .4

 

  27/5/95 خیاز تار یيایجغراف يدامنه ها و حوزه ها هیدر كل الدیطرح توسعه م يالملل نیب يمهندس يشركت  بازرس يروانه بازرسپ: 27/5/95مورخ  ابیارز اتیبه استناد مصوبه ه .5

 ید.ابطال گرد



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

شركت خدمات كیفیت آریا اس   1

  ARYA SGS  QUALITY  جي اس 

SERVICES  CO. 

پالک –صرت غربي ن -تهران میدان توحید

19 

  – 66592139تلفن :

 66424748دورنگار :  

 پتروشیمي ،مایعات آلي و روغن هاي غیر آلي  : نفت ،مواد نفتي وپتروشیمي-

 سلولزي،نساجي، پلیمر: كاالهاي مصرفي-

 الکتریکي ،ابزار دقیقالت و تجهیزات مکانیکي ،:ماشین آ كاالهاي صنعتي-

 وارداتي در سراسر دنیا  

61- 101  

29/10/59  

29/10/69  

2   

شركت خدمات بازرسي بین المللي 

   بخرد

 

BEKHRAD 

INTERNATIONAL 

INSPECTION SERVICES 

( B.I.S ) 

باالتر از  –یابان دكتر شریعتي خ -تهران 

 –كوچه زرین  –یستگاه مینا ا -میرداماد 

 ، طبقه ششم1/1189شماره  –برج مینا 

  22874345تلفن :  

 22894304دورنگار :  

 

 وغن هاي گیاهي مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و ر-

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

مواد معدني-  

- ،  ي، كشاورز يو معدن ي، راهساز نیآالت سنگ نیماش يبه استثنا :يصنعت يكاالها-

فتراکیو  ل لی،انواع  جرثق يو باد يشهرباز زاتیمخازن تحت فشار ،تجه  

موتور سیکلت              يبه استثنا  :كاالهاي مصرفي-  

وارداتي  در سراسردنیا    

 

16- 102  

15/9/95  

15/9/96  

3  

شركت بازرسي مهندسي و صنعتي 

 ایران

 

 

INDUSTRIAL & 

ENGINEERING 

INSPECTION CO. of IRAN 

 روبروي پارک -صر خیابان ولیع -هران ت

 54ماره ش -یابان اسفندیار خ -ملت 

 ، 88778892تلفن : 

 88772300دورنگار :   

  ياهیگ يو روغن ها ي،محصوالت كشاورز یيمواد غذا-

 پتروشیمي :يمیو پتروش ينفت و مواد نفت-

 يمواد معدن-

 خودرو و موتور سیکلت به استثناي:يمصرف يكاالها-

ماشین آالت سنگین، راهسازي، معددني، كشداورزي،   استثناي به : يصنعت يكاالها-

 تجهیزات شهربازي و باديباالبر، انواع جرثقیل، مخازن تحت فشار، لیفتراک و 

  خاورمیانه وآفریقا اروپا ، آسیا و اقیانوسیه ، رسوارداتي  در سرا

17- 104  

07/07/96  

02/10/96  

 

4  

شركت مهندسي و بازرسي فني 

 ایکا

IKA  ENGINEERING and 

TECHNICAL INSPECTION 

CO. 

 – آرش بلوار – افریقا بزرگراه –تهران 

 4 شماره

 ،  88798082تلفن : 

 88794927دورنگار :    

و قطعات خودرو يکی،لوازم مکان یيایمی: ش يمصرف يكاالها-  

 يمعدن زاتی،تجه يمیگاز وپتروش ،نفت  زاتیاالت و تجه نیاشم:  يصنعت يكاالها-

و ابزار  يکیمکان زاتی،تجه ياری،اب يلیحمل ونقل ر عیصنا زاتی،تجهيفلز عی،صنا

 . قیدق

يمواد معدن-   

 در سراسر دنیا وارداتي 

 

17-105  

15/7/95  

15/7/96  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

5   

شركت بازرسي فني و كنترل    

 خوردگي تکین كو

 
TECHIN CO TECHNICAL 

INSPECTION  & 

CORROSION CONTROL 

CO. 

یابان خ -د مطهري خیابان استا -تهران 

احد  و -بقه دوم ط -18پالک  –كوه نور 

11 

 ، 88529728-37تلفن : 

 88741040دورنگار :  

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

  : به استثناي خودرو و موتور سیکلتكاالهاي مصرفي-

ین، راهسازي  و معدني، كشداورزي  ماشین آالت سنگ استثنايبه  :كاالهاي صنعتي -

 تجهیزات  شهربازي و بادي.

 دنیاوارداتي در  سراسر  

18- 122  

15/09/95  

15/09/96  
 

شركت بازرسي كیفیت و استاندارد    6

 ایران  
IRANIAN STANDARD & 

QUALITY INSPECTION 

CO. 

 

نرسیده   -خیابان كارگرشمالي  –تهران 

روبروي  –به بزرگراه جالل آل احمد 

 1847ماره ش -دانشکده اقتصاد

   - 88020965-  88020343تلفن: 

 88020540دورنگار :  

 وغن  هاي گیاهي مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي ر-

 :پتروشیمي  نفت ، مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني-

 كاالهاي مصرفي -

 كاالهاي صنعتي -

و آسیا وارداتي در حوزه: اروپا  

14- 126  

27/4/69  

27/4/79  

7  

 

شركت بین المللي بازرسي كاالي 

 تجاري  

 
 

INTERNATIONAL GOODS 

INSPECTION CO.(IGI( 

باالتر از  –یابان استاد مطهري خ -تهران 

 334ماره ش -خیابان قائم مقام فراهاني 

 88833171-3تلفن :  

 88833179دورنگار : 

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

 موتور سیکلت، سلولزي و نساجي، به استثناي خودرو مصرفي :كاالهاي -

، كشاورزي ، به استثناء ماشین آالت سنگین، راهسازي، معدني :كاالهاي صنعتي-

                                                                باديو  باالبر انواع جرثقیل، مخازن تحت فشار، لیفتراک و تجهیزات شهر بازي

 وارداتي  در سراسر دنیا 

 

18- 127  

08/08/96  

08/08/97  
 

8   

شركت بازرسي بین المللي شاردین 

(آفرین )سهامي خاص   

 

          

 

SHARDIN AFARIN 

INTERNATIONAL 

INSPECTION CO. 

یر خیابان توان -صر خیابان ولیع -تهران 

  4طبقه – 25شماره  -

    88878721-30تلفن : 

 88 798777دورنگار :

 

 روغن هاي گیاهي  ومواد غذایي ،محصوالت كشاورزي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

 به استثناي خودروكاالهاي مصرفي :-

،  ي، كشاورزي، معدن ي، راهساز نیآالت سنگ نیماش يبه استثنا كاالهاي صنعتي:-

  باديو  يشهر باز زاتیفتراک،تجهی،مخازن تحت فشار ، ل لیباالبر،انواع جرثق

 ایسراسر دن در ارداتيو

 

13-137  

10/11/95  

10/11/96  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

 شركت بازرسي مهندسي ایران    9

 
 

 
IRAN 

ENGINEERING 

INSPECTION CO. 

از پارک االتر ب -یابان ولیعصر خ -تهران 

 2434شماره  -ساعي 

 ،  88777701تلفن : 

 88886310دورنگار : 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي 

 پتروشیمي : نفت و مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني-

 كاالهاي مصرفي-

 كاالهاي صنعتي-

 وارداتي در  سراسر دنیا

14-138  

11/2/96  

11/2/97  

10  

شركت اطلس اینسپکشن سرویسز 

 كیش  

ATLAS  INSPECTION 

SERVICES 
CO. 

3،  واحد330صدف، قطعه  2كیش،فاز     
 

 مواد غذایي،محصوالت كشاورزي  وروغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني  -

 خانگي ،شیشه آالت ،سرامیک ،لوازم نساجي ،اثاثیه:سلولزي،  كاالهاي مصرفي-

 ي   کیو الکترون يخانگ يلوازم برق آرایشي ،قطعات خودرو ،

 گاز ، نفتي و مکانیکي ، تجهیزات کیالکتر زاتیتجه:  كاالهاي صنعتي-

 وارداتي در سراسر دنیا  

 

17-141  

17/7/96  

17/7/97  

11  

 IRAN GROUP OF شركت  ایران گروپ آف سورویورز

SURVEYORS  CO. 

نبش بن – خ برزیل شرقي–ونک -تهران

  2/4پالک -بست نارنج

 88198126-7تلفن :  

 88198128:دورنگار  

 غالت  :مواد غذایي ومحصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

:ماشین االت و قطعات صنعتي كاالهاي صنعتي -  

 وارداتي در سراسر دنیا

 

12-146 

11/2/69  

11/2/79  

12   

 شركت بازرسي فني ایرانیان

 

 

IRANIAN INSPECTION CO. 

 -خیابان جویبار -میدان فاطمي -تهران

25 پالک  

  88894516-9 تلفن :

88904659دورنگار :   

 :مایعات آلي ،روغن هاي غیر آلي و پتروشیمي نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

ماشین آالت سنگین، راهسازي، معدني، كشاورزي، به استثناء  كاالهاي صنعتي:- 

 باالبر، انواع جرثقیل، لیفتراک و تجهیزات شهربازي و بادي و مخازن تحت فشار

 اروپا وآسیاوارداتي در حوزه  

11-148  

11/2/69  

11/2/79  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

13  

شركت بازرسي مهندسي  آزمون 

 آسا پارسه

 

 
AZMOON ASA PARSE  

INSPECTION 

ENGINEERING 

CO 

برج تجاري  -جنوبي خیابان بهار -تهران

 طبقه چهارم – 584واحد -بهار

 021-77617185لفن: ت

  021-77617189دورنگار : 

 مواد غذایي، محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 پتروشیمي : نفت، مواد  نفتي و  پتروشیمي -

، لوازم پزشکي : خودرو و موتورسیکلت و قطعات آن، اثاثیه خانگي،كاالهاي مصرفي-

 الکتریکي و الکترونیکي و سلولزي 

عتي)خط تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي، ماشین آالت صن :كاالهاي صنعتي-

 تولید(، تجهیزات مکانیکي ، تجهیزات پزشکي، تجهیزات نفت و گاز

 وارداتي در سراسر دنیا   

10-150  

12/8/95  

12/8/96  

14  

 شركت مهندسي صنعتي فهامه 
FAHAMEH ENGINEERING 

INDUSTRIAL.CO 

خیابان جمال الدین اسد آبادي –تهران 

–یابان موج خ-23)یوسف اباد (خیابان 

دپستي       ك-بقه چهارمط-10پالک

1433843631 

    88482435-8تلفن:

 88706788دورنگار :  

 مواد غذایي ، كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

 :بدده اسددتثناي: ماشددین االت سددنگین ،راهسددازي ،معدددني وكاالهدداي صددنعتي -

 كشاورزي،تجهیزات شهربازي ،انواع جرثقیل و لیفتراک 

  كاالهاي مصرفي-

 اروپا،اسیا و خاورمیانه وآفریقا. وارداتي در حوزه

11-154  

7/3/69  

7/3/79  

15  

 شركت بازرسي فني نسا بین الملل
NASA INTERNATIONAL 

INSPECTION CO.(N.I.C) 

 

روبروي ورودي  خ ولیعصر)عج(-تهران

 3طبقه  2617اصلي پارک ملت پالک 

 19677-43188كدپستي 12واحد 

 22667000تلفن : 

 22668000دورنگار :

 روغن  هاي گیاهي  ومواد غذایي و محصوالت كشاورزي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني -

 به استثناي خودرو و موتور سیکلت :كاالهاي مصرفي-

به استثناي ماشین آالت سنگین ، راهسازي و معدني ، كشاورزي ،  :كاالهاي صنعتي -

        لیفتراک و تجهیزات شهربازي و باديوانواع جرثقیل،  مخازن تحت فشار و   باالبر

 وارداتي در سراسر دنیا                             

10-157  

11/10/95  

11/10/96  

16  

شركت تو آر اینسپکشن اند 

 كوالیتي سرویسز كیش

 
 

2R Inspection & Quality 

Services  Kish Co 

 

 
نبش -10فاز جي -شهرک میرمهنا-كیش
3واحد-10قطعه-1فجر  

0764-4430547    : تلفن  

 

  مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي-

 مواد معدني -

یي و ایمیرو، شقطعات خود ،يخانگ هی، اثاثيخانگ يلوازم برق كاالهاي مصرفي :-

 پلیمر ، لوازم الکتریکي و الکترونیکي، سلولزي
ي، تجهیدزات  آالت صدنعت  نیماش ي، میپتروش نفت، گاز و زاتیتجه :يصنعت يكاالها-

 مکانیکي و ابزار دقیق، تجهیزات چرخشي، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي

 وارداتي در سراسر دنیا

9-158  

08/03/96  

08/03/97  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

17  

 ROSHAK PAYA CONTROL شركت بازرسي روشاک پایا كنترل

INSPECTION CO. 

  ابانی،خ تهران،بلوار مرزداران 

، 6 ،پيابوالفضل،بوستان هفتم غرب

 10و  9،واحد 3ط

-88026890و دورنگار :  تلفن

88026657   ،43850959 

 روغن هاي گیاهي ومواد غذایي و محصوالت كشاورزي  -

 پتروشیمي :نفت و مواد  نفتي و  پتروشیمي  -

نایع صد : ماشین آالت صنعتي)خط تولید( ، تجهیدزات مکدانیکي و   كاالهاي صنعتي-

  رونیکيفلزي، تجهیزات الکتریکي و الکت

زشدکي،  :خودرو، قطعات خودرو، قطعات موتورسیکلت، لدوازم پ كاالهاي مصرفي - 

محصوالت سلولزي،نساجي و چرم، لوازم الکتریکدي و الکترونیکدي، لدوازم برقدي     

 خانگي، شیمیایي 

                                   مواد معدني  -

 وارداتي در  حوزه اروپا و آسیا

12-160  

07/07/96  

24/08/96  

18  

  FARADANESH  پزشركت بازرسي فرا 

INSPECTION CO. 

خیابان -ان زندخخیابان كریم -تهران

 285شماره –استاد نجات الهي )ویال(

 501واحد 

  88925519تلفن:  

 88925525دورنگار :  

 

 وغن هاي گیاهي مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و ر-

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

معدنيمواد -  

 ،لوازميخانگ هی،اثاثيخانگ يقطعات خودرو ،لوازم برق :كاالهاي مصرفي-

 ينساج و يبهداشت،  يشیآرا ،محصوالتيکیو الکترون  يکیالکتر

 زاتید تجه ،يمینفت، گاز، پتروشد  زاتیتجه ،يآالت صنعت نیماش :كاالهاي صنعتي -

 ي فلز  عی،صنايکیو الکترون يکیالکتر

 وارداتي در سراسر دنیا 

 

10-161 

15/8/96 

15/8/97  

19  

شركت بازرسي فني بین المللي 

 پسنج

PESSANJ 

INTERNATIONAL 

TECHNICAL INSPECTION 

CO. 

 

 -م كوچه پله سو -یوسف آباد -تهران

برج سرو  -2224پالک-ولیعصرخیابان 

 1602واحد - 16طبقه -ساعي 

 (خط8)88555895تلفکس :

گیاهي ايهمواد غذایي ومحصوالت كشاورزي و روغن -  

نفت و موادنفتي و پتروشیمي-  

مواد معدني -  

فلزي  تجهیزات مکانیکي و صنایع ،: ماشین آالت صنعتي كاالهاي صنعتي -  

 لوازم الکتریکي و الکترونیکيپزشکي ،لوازم قطعات خودرو،  كاالهاي مصرفي :-

سلولزي،نساجي و چرم خانگي ،شیمیایي و بهداشتي ،برقي ،لوازم   

 وارداتي در سراسر دنیا 

10-162  

23/2/69  

23/2/79  

 



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 
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 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

20  

شركت بین المللي بازرسي فني و 

 كاالي رهاورد صنعت البرز
RAHAVARD SANAT 

ALBORZ CO. 

 

بتداي بلوار ا-لکه دوم صادقیه ف  -هرانت

– 6الکپ-وستان یکمب-كاشاني ..ا آیت

 12واحد  3بقه ط-مجتمع برلیان

 44067212-44017098-تلفن: 

 44031698نگار : دور

و محصوالت  یيمواد غذا: ياهیگ يو روغن ها يو محصوالت كشاورز یيمواد غذا -

يكشاورز  

يمیو پتروش يو مواد نفت نفت-   

يمواد معدن -  

-  عی،صنا يکیمکان زاتی،تجه ياالت صنعت نی،ماش يپزشک زاتی: تجه يصنعت يكاالها-

يزلف    

 يکی،خودرو  ، لوازم الکتر کلتی:قطعات خودرو ،موتورس يمصرف يكاالها

یي    ایمی،ش  يکیوالکترون  

انهافریقا و خاورمی و كانادا، حوزه اروپا، آسیا و اقیانوسیه، امریکادر   وارداتي  

 

10-165  

27/6/69  

97/6/27 

21  

  يالملل نیشركت بازرسي ب

 بازآفرینان صنعت جنوب

BAZAFARINAN SANAT 

JONOUB 

INTERNATIONAL 

INSPECTION (B.S.J) 

خیابان -خیابان بهشتي –تهران 

طبقه -13پالک -كوچه چهارم-پاكستان

 8واحد -چهارم

دورنگار:   88531571-3تلفن:  

88531574  

 

 محصوالت   مواد غذایي و هاي گیاهي:  و روغن  مواد غذایي، محصوالت كشاورزي -

   كشاورزي

 نفت، مواد  نفتي و  پتروشیمي  -

 مواد معدني  -

،لوازم پزشکي، لوازم  و سلولزي،،چرم قطعات خودرو، نساجي مصرفي: كاالهاي-

  الکتریکي و الکترونیکي، لوازم برقي خانگي

ماشین آالت صنعتي)خط تولید(، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمي، كاالهاي صنعتي: -

 لیفتراک، جرثقیل، تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي

 وسیه، امریکا، افریقا و خاورمیانهوارداتي در حوزه اروپا، آسیا و اقیان

9-167  

27/3/96  

27/3/97  

22  

 شركت بازرسي فني فالت پژواک
Falat Pejvak Technical 

Inspection Co 

پالک  ،كوچه نگار ،کمیدان ون -تهران 

  6 واحد، 21

  021-43970000: تلفن

 021-43970111دورنگار : 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت ،موادنفتي و پتروشیمي -

  مواد معدني -

  خودرو و موتور سیکلت ءانبه استث كاالهاي مصرفي:-

معدني،  به استثناء ماشین آالت سنگین، راه سازي، كشاورزي و :كاالهاي صنعتي -

 تجهیزات شهربازي و بادي.
 كاناداوامریکا  ،وارداتي در حوزه آسیا ، اروپا 

 

11-168  

13/06/69  

13/06/79  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 
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23  

شركت گروه بازرسي فني بین 

 المللي آریا طوس متحد

ARIA TOOS MOTTAHED 

INTERNATIONAL 

TECHNICAL INSPECTION 

GROUP CO. 

 

-بلوار فرهنگ –سعادت آباد –تهران 

 1واحد – 3پالک-ساختمان بیژن

 021- 22064940:تلفن 

 021-22065267:فاكس 

 

 صوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي مواد غذایي مح-

 مواد معدني -

خانگي  برقي و الکترونیکي ، شیمیایي ،لوازم  الکتریکي:لوازم كاالي مصرفي -

 .سلولزي و نساجي، محصوالت ،قطعات خودرو 

ماشین آالت  ،و ابزار دقیق   تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي: كاالهاي صنعتي - 

ادوات ، و الکترونیکي ،تجهیزات نفت وگاز و پتروشیميالکتریکي صنعتي ، تجهیزات 

 .پزشکي  تجهیزاتكشاورزي و 

و قاآفری ، وارداتي در حوزه آسیا،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته ،خاورمیانه  

 اروپا

9-170  

9/1/69  

9/1/79  

24  

 شركت بازرسي اینترتک قشم
INTERTEK QESHM 

INSPECTION CO. 

فارس  جیخل يادار يمجتمع تجار -قشم

 75پالک   -طبقه دوم -

 0763-5233515: تلفکس

روغن هاي گیاهي  ومواد غذایي ،محصوالت كشاورزي -  

پتروشیمي: نفت ،موادنفتي وپتروشیمي-  

معدنيمواد -  

پزشکي  لوازم: لوازم برقي و الکترونیکي ، كاالهاي مصرفي -  

   لزيي و صنایع فمکانیکتجهیزات : ماشین آالت صنعتي ،كاالهاي صنعتي -

 وارداتي در آسیا و اروپا

8-171  

25/12/59  

25/12/69  

25  

شركت بین المللي بازرسي كیفیت 

 ایدرا

IDRA INTERNATIONAL 

QUALITY INSPECTION  

CO 

خیابان شهید دستگردي ، پالک  –تهران 

  1واحد  248

 22275630تلفن : 

 22275652دورنگار : 

 ياهیكشاورزي و روغن هاي گ ،محصوالتیيمواد غذا-

 يمیو پتروش ينفت ، مواد نفت-

 يمواد معدن-

  به استثناء موتور سیکلت:  يكاالهاي مصرف -

شار فبه استثناء  باالبرها، انواع جرثقیل، لیفتراک، مخازن تحت : يكاالهاي صنعت -

  شهربازي.  زاتیتجه

 ایدر سراسر دن يواردات

9-172  

 

8/3/96  

8/3/97  

26  

یشك -شركت رده بندي آسیا   
ASIA-KISH 

CLASSIFICATION Company 

(ACS) 

 -باالي هزار كاال -بازار هرمز -كیش

 E105واحد 

0764 -4451619 تلفن :      

7640-4451645دورنگار :    

 

مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-  

پتروشیمي: نفتي و پتروشیمينفت ومو اد -  

 ،يكشاورز ،يمعدن ،يراهساز ن،یآالت سنگ نیماش ءبه استثنا كاالهاي صنعتي:-

  .يشهرباز زاتیباالبر، تجه

 آسیا و خاورمیانه ،وارداتي  در حوزه اروپا ،امریکاي جنوبي

8-173  

21/8/95  

21/8/96  
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27  

پارس تیفیشركت نوآوران ك  

 
Pars quality Innovators 

Company (P.Q.I 

 

تهران ، خیابان شهرآرا ، جنب اداره 

 طبقه همکف 63گذرنامه ، پالک 

   66595447 -   66595446تلفن : 

66439481    

 66438972دور نگار : 

 مواد معدني -

یه خدانگي  :خودرو وقطعات خودرو.لوازم برقي و الکترونیکي ،اثاثكاالهاي مصرفي-

 ،لوازم برقي خانگي ،محصوالت پلیمري  ،نساجي و چرم 

ات ،كشاورزي تجهیز، ماشین آالت صنعتي مکانیک و صنایع فلزي ،  :كاالهاي صنعتي -

 ادوات آبیاري ،تجهیدزات الکتریکدي ،تجهیدزات نفدت ،گداز و      و راهسازي ،،ریلي 

 پتروشیمي

 وارداتي   درحوزه  اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقا

7-177  

11/5/95  

11/5/96  

28  

شركت بازرسي فني دریا كاال 

 كنترل

DARYA KALA CONTROL 

INSPECTION SERVICES 

خیابان  –خ سهروردي شمالي  –تهران 

 -ساختمان سپیدار 18كاووسي فرپالک 

 18واحد  5طبقه 

 و88758986 تلفن : 

 88532204و88758987

 8532205دورنگار : 

 هاي گیاهي مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن-

 نفت ، مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

کي وقطعدات  :لوازم ومحصوالت آرایشي و بهداشتي ،لوازم مکانیكاالهاي مصرفي  -

 خودرو.

 ، تجهیزات نفت وگاز وپتروشیمي ،ماشین االت صنعتي  .صنایع فلزي :كاالهاي صنعتي-

 تجهیزات مکانیکي     وارداتي در   سراسر دنیا 

7-185  

5/12/95  

5/12/96  

29  

آب و  زاتیتجه يشركت مهندس

رانیبرق ا  

IRAN WATER 

&ELECTRICAL 

EQUIPMENT 

ENGINEERING CO. 

 

خیابان میرزاي شیرازي شمالي –تهران 

 -ومطبقه س-242پالک _

 و    88709954تلفن :

 88709953دورنگار :

  يمیپتروش: يمیو پتروش ينفت ومواد نفت-

ت ادوا قیآالت و قطعات در صنعت آب و برق ،ابزار دق نی: ماشيصنعت يكاالها-

  يکیو الکترون يبرق ي،كاالها يفلز عیزات نفت وگاز ،صنای،تجه يكشاورز

 ب،ویت و ری،تا يکیو الکترون يبرق ي،كاالها يخانگ ي: :لوازم برق يمصرف يكاالها-

 ، قطعات خودرو ، انواع رنگ ها  يمریمحصوالت پل

 هیانوسیو اق ایدر اروپا ،آس يواردات

7-186  

21/6/95  

21/6/96  

30  

مشاور آب كرخه يشركت مهندس  
AB KARKHEH 

CONSULTANT 

ENGINEERING CO. 

 

 7پالک –راه آهن میدان-اهواز

 061-33366143-5تلفن :

 061-33366142دورنگار:

 

 ياهیگ يو روغن ها يحصوالت كشاورز،م یيمواد غذا-

  يمیپتروش: يمیو پتروش ينفت و مواد نفت-

 يمعدن مواد-

  يکیو الکتر يکی،لوازم الکترون يخانگ ي،لوازم برق يلوازم پزشک: يمصرف يكاالها-

  ،قطعات خودرو يو بهداشت ي،محصوالت سلولز

از و نفت،گ زاتی،تجه يو چرخش  يکی،الکترون يکیالکتر زاتیتجه ي:صنعت يكاالها-

 يساختمان زاتی،ذوب فلز وتجه يفلز عیوصنا يکیمکان زاتیق،تجهیدق ،ابزاريمیپتروش
 وارداتي در حوزه اروپا ،خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه  روسیه  وكشور هاي استقالل یافته

 

7-194 

7/11/95 

7/11/96  
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شركت پرنیان پایش اندیشه 

 كادوس 

PARNIAN PAYESH 

ANDISHE KADUS CO( 

PPAK) 

 

خ -يشمال يسهرورد ابانخی–تهران 

 طبقه دوم -76 پالک–يدكتر قند

 

-88173140-88173128:تلفن

88172854 

  ياهیگ يو روغن ها ي،محصوالت كشاورز یيمواد غذا-

 يمیو  پتروش  يو مواد نفت  نفت-

 مواد معدني -

 يادار زاتی،تجه يکیو الکترون ي: قطعات خودرو ،لوازم برقيمصرف يكاالها-

،لوازم و محصوالت  يخانگ ي،لوازم برق يکیمکان ،لوازمیيایمیو ش يانه،نساجی،را

ي،محصوالت پلیمري و سلولزي ،لوازم صوتي و تصویري مجموعه و بهداشت يشیآرا

  تلفن ،لوازم ورزشي ،اسباب بازي 

تجهیزات  ، يکیو الکترون يکیالکتر زاتی،تجه ياالت صنعت نی:ماش يصنعت يكاالها-

                   ،مخازن تحت فشار يفلز عیو صنا  يکیمکان

 ایدر سراسر دن يواردات

7-195  

15/9/95  

15/9/96  
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 شركت سیستم كیفیت فنون

 
Technical quality system co 

 

 يگاند ابانیخ-ونک دانیم-تهران

-7پالک  -سوم نبش كوچه-يجنوب

 لفنت 14واحد -طبقه سوم

فاكس:   88196717-021:

88196751-021 

روغن هاي گیاهي  ومواد غذایي ،محصوالت كشاورزي -  

:خودرو وقطعات خودرو،سلولزي و لوازم آرایشي ،محصوالت كاالهاي مصرفي -

 آرایشي وبهداشتي  

:ماشین هاي راهسازي و كشاورزي كاالهاي صنعتي -  

 حوزه آسیا وارداتي در 

8-196  

07/07/96  

11/05/97  
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 يو مهندس يفن يشركت بازرس

كاال قیزاگرس تطب  
ZAGROS TATBIGH KALA 

CO 

خ وفا  –ياله كاشان تیآ ابانخی –تهران 

الک پ -يبن بست طالقان-يآذر شمال

1-  

 9واحد 

دورنگار :     49232000: تلفن

49232002 

  ياهیگ يو روغن ها ي،محصوالت كشاورز یيمواد غذا -

 يمیو پتروش يمواد نفت نفت ،-

  يمعدن مواد- 

: لوازم برقي خانگي ، لوازم الکتریکي و الکترونیکي ،محصوالت  يمصرف يكاالها- -

 شیمیایي، لوازم مکانیکي، لوازم پزشکي و لوازم ورزشي  ،آرایشي و بهداشتي

 تجهیزات مکانیکي و الکتریکي ، ماشین آالت صنعتي )خط تولید(، : يصنعت ايكااله-

  و باالبر لی،مخازن تحت فشار وانواع جرثق يمینفت وگاز و پتروش زاتیتجه

 وارداتي در اروپا وآسیا واقیانوسیه

4-201  

20/06/96  

20/06/97  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 
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شركت بازرسي بین المللي آریا 

 سینا كنترل )آسکو(

ARIA SINA CONTROL 

INTERNATIONAL 

INSPECTION CO.(ASCO) 

 فرشته((   خیابان شهید فیاضي–تهران 

 6خیابان بیدار كوچه گرد غربي پالک –

 2واحد 

 22019436فکس :   22019430تلفن :

 

ي:محصوالت كشاورز ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت  كشاورز یيمواد غذا-  

يمیو پتروش يو مواد نفت نفت-   

،لوازم  يکیو الکترونالکتریکي ،قطعات خودرو،لوازم  ي:سلولز يمصرف يكاالها-

يبرق يخانگ   

 الکتریکي زاتی،تجه يفلزصنایع  و يکیمکانتجهیزات   : يصنعت يكاالها-

 يکیوالکترون

 وانه وارداتي  در آسیا و اقیانوسیه ،روسیه و كشورهاي  تازه استقالل یافته ، خاورمی

 آفریقا 

7-202  

08/08/96  

08/08/97  
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  ARZYABAN  ENTEBAGH    نیانطباق راب ابانیشركت ارز  

RABIN Co 

 زاگرس خیابان– نیآرژانت دانمی –تهران 

 203 واحد -9 شماره–

  88659200  -2: تلفن

 88781275دورنگار :  

 ، يکیو الکترون الکتریکي:خودرو و قطعات خودرو ، لوازم  يمصرف يكاالها-

  يو چرم وسلولز ي،نساجیيایمیش

و  لیجرثق ،تحت فشار ي، مخازنو كشاورز يآالت راهساز نیماش  صنعتي: يكاالها-

 ، ماشین آالت صنعتي.باالبر

 قایو افر انهی، خاورم هیانوسیدر اروپا، آسیا واق  يارداتو

2-206  

21/2/69  

21/2/79  
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شركت بین المللي بازرسي فني 

 گروه  داركو البرز

 

DARKO ALBORZ 

GROUPINTERNATIONAL 

TECHNICAL INSPECTION 

(DARKO 

–جنوبيخ رشید –تهران پارس –تهران 

 1واحد  -71الک پ-غربي 146خیابان 

 -5-77878551و3تلفن :

26204134 

 77865099دورنگار : 

ه استثناء غالت: بياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز ،یيمواد غذا-   

 يو مخابرات يکی، الکتر يکیالکترون زاتیتجه: يصنعت يكاالها-

 آسیادر   يواردات   

6-207  

07/07/96  

09/01/97  

37  
 شركت لوید آلمان كیش

 

 

 

 

LLOYD  ALMAN  KISH.CO 

–طبقه ششم –ري صدف برج تجا-كیش

                                                  603واحد 

 0764-4453116 تلفن:

 0764-4453119 دورنگار :

 

  يآل ریغ  يو روغن ها يآل عاتی:ما يمیو پتروش ينفت و مواد نفت -

  يمواد معدن -

  يسلولزانواع كاغذ و سایر محصوالت :  يمصرف يكاالها-

 يآالت صنعت نی: ماش يصنعت يكاالها-

 در سراسر دنیا وارداتي        

 

5-211  

25/2/69  

25/2/79  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 
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شركت نظارت بر ضوابط بهداشت 

 انساني و استاندارد قشم

MONITORING THE  

HUMAN HYGIENE  

CONDITION & STANDARD 

QESHM CO. 

–بهمن  22بلوار –میدان گلها –قشم 

 خیابان استاندارد

  5242291-2تلفن :

 5242293 دورنگار :

 زي و روغن هاي گیاهيمواد غذایي و محصوالت كشاور -

  پتروشیمينفت و مواد  نفتي و  پتروشیمي: -

 ساختماني غیر فلزيمصالح  مواد معدني: -

خانگي،  زملوا ،برق و الکترونیکپزشکي، مهندسي خودرو،  كاالهاي مصرفي :- 

 شیمیایي، محصوالت آرایشي و بهداشتي، نساجي و چرم

 يفلز عی، صنايآالت صنعت نیماشتجهیزات و  : يصنعت يكاالها -

یانه اورمخوارداتي در  اروپا، آسیا و اقیانوسیه، روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته،  

 و افریقا

4-216  

27/8/95  

27/8/96  
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شركت مودي اینتر نشنال قشم 

 سرتیفیکیشن

MOODY INTERNATIONAL 

QESHM 

CERTIFICATION(MIC) 

 

-شهرک سام و زال- داریبلوار سپقشم ، 

بقه دوم ط-17آپادانا ساختمان - خ سرو

 4واحد -

 

 0763-5248725:  تلفکس

 وغن هاي گیاهي رمواد غذایي محصوالت كشاورزي و -

 يفلز ریغ ي:مصالح ساختمان يمواد معدن-

ي ،لوازم برقي و شیمیایمواد ، و نساجي :لوازم ارایشي و بهداشتي كاالهاي مصرفي -

 .اسباب بازي، مکانیکي، لوازم الکترونیکي ،قطعات خودر و موتور سیکلت 

،ابزار  يصنعت آالت نیماش لوله واتصاالت ،،:ماشین آالت صنعتي كاالهاي صنعتي -

 يمینفت و گاز پتروش زاتیو تجه  يروگاهین زاتی،تجه قیدق

 وارداتي در سراسر دنیا

5-217  

13/4/69  

13/4/79  
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شركت آذرستاویز    AZAR  SETAVIZ CO. 

 ينظام میحک دانیم يازاد ابانیخ زیتبر

 4.4دانش دانش دوم پالک  يكو

 0411-5415510: تلفن

 0411-5415520نگار : دور

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -  

  يمیو پتروش ينفت ،مواد نفت-

 مواد معدني -

:مواد شیمیایي ،قطعات خودرو  و خدودرو ،محصدوالت نسداجي    كاالهاي مصرفي -

 ،چرم،سلولزي ،لوازم برقي خانگي ،لوازم ارایشي ،محصوالت بهداشتي 

:ماشین االت صنعتي ،ماشین االت كشاورزي ،تجهیزات مکدانیکي و  كاالهاي صنعتي -

 الکترونیکي ،تجهیزات باالبر  وصنایع فلزي 

 سیه،خاورمیانه وارداتي دراروپا ،اسیا و اقیانو

4-219  

25/3/69  

25/3/79  
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شركت اندیشه پردازان صنعت 

 پرشیا 
ANDISHEH PARDAZAN 

SANAT PERSIA   CO. 

خیابان –خیابان كاگر شمالي –تهران 

 طبقه دوم 40پالک–چهارم 

 

 88352368-88015778تلفن :

 88336732دور نگار :

روغن هاي گیاهي مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و-  

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي  -
يمواد معدن-  

 ،قطعاتيکیو الکترون يکی، لوازم الکتر يخانگ اثاثیه: يرفصم يكاالها-

لوازم شیشه ایي، سرامیک،  ي.و بهداشت يشی،محصوالت ارا يو سلولز يخودرو،نساج

  محصوالت پلیمري، قطعات موتور سیکلت و دوچرخه.
 يبرقد  زاتید ،تجه يو كشداورز  ي،معددن  يآالت راهساز نی:ماش يصنعت يكاالها-

 يفلدز صنایع  و  يکیمکانتجهیزات ، قی،ابزار دق و پتروشیمي نفت وگاز،  يکیالکترون،

  ي، مخازن تحت فشارپزشک زاتی،تجه)خط تولید(   يآالت  صنعت نی،ماش

ا و اروپ ، افتهیتازه استقالل  يو كشورها هی،روس هیانوسی، اق ایدر محدوده آس  يواردات

 ه  و آفریقا و آمریکا انیخاورم

4-220  

08/80/96  

08/08/97  
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سازان  نهیبه يفن يشركت بازرس

 ایرانیاناعتماد صنعت 

BEHINE SAZAN ETEMAD 

SANAT IRANIYAN 

TECHNICAL 

INSPECTION CO. 

 

 ابانیخ يحافظ ، رو به رو ابانیخ ز،یتبر

42پالک  يانتظام يروین   

041-32513173-18:   تلفن       

410-33251319دورنگار:        

 به استثناء غالت: ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز ،یيمواد غذا-

 يفلز ریغ يمصالح ساختمان:  يمواد معدن-

و  يکی، لوازم الکتر يو بهداشت يشی،محصوالت آرا ياسباب باز: يمصرف يكاالها-

و مجموعه تلفن،  انهیرا ،يریو تصو يلوازم  صوت ،يخانگ يلوازم برق ،يکیالکترون

  قطعات خودرو

و  لیجرثق ،يكشاورز ،يمعدن ،يآالت راهساز نیماش يبه استثنا: يصنعت يكاالها-

 فتتراکیل

  افتهیتازه استقالل  يو كشورها هی، روس هیانوسیدر محدوده اروپا، آسیا و اق  وارداتي

1-227  

08/06/96  

08/06/97  
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 IS TEHRAN  COMPANY اس تهران يآشركت 

 

  - يراهانفقائم مقام  ابانیخ -تهران 

پالک  يخدر دیشه ابانخی –شعاع  دانیم

50 

 021-88323116-20:  تلفن

 021- 88344487:  دورنگار

 ياهیگ يو روغن ها يكشاورز ،محصوالتیيمواد غذا-

 يمیو پتروش ينفت ، مواد نفت-

 يمعدنمواد -

لوازم اداري،   اثاثیه خانگي ، قطعات خودرو و موتورسیکلت، : يمصرف ياالهاك-

کي و لوازم آرایشي ، لوازم الکتری سلولزي، اسباب بازي ، رایانه ، محصوالت نساجي،

 و لوازم برقي خانگي
ت صنایع فلزي، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکدي ، ماشدین آال  :  يصنعت يكاالها-

    صنعتي )خط تولید( و تجهیزات پزشکي

 سراسر دنیا وارداتي در 

2-230  

7/11/59  

7/11/69  
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 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

44  

 شركت گسترش كیفیت صنعت رهام

 

 

 
ROHAM INDUSTRY 

&QUALITY 

DEVELOPMENT CO 

 

تهران ، خیابان شهید بهشتي، خیابان 

، واحد 15پاكستان، كوچه چهارم ، پالک 

2 

    021- 88747821-2تلفن:     

 021-88525766دورنگار:     

 مواد غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي -

لوازم  يمریوپل یيایمیخودرو و موتور سیکلت و قطعات آنها ،ش: كاالهاي مصرفي-

 يونساج ي، سلولز يکیوالکترون يکی،لوازم الکتر يخانگ يبرق

 : تجهیزات مکانیکي ،الکتریکي و تجهیزات كارخانه اي و ذوب فلز،كاالهاي صنعتي-

،صنایع فلزي ماشین االت صنعتي ،تجهیزات ماشین آالت راهسازي ،معدني وكشاورزي 

 نفت و گاز پتروشیمي، مخازن تحت فشار 

 وارداتي در سراسر دنیا 

2-232 

15/9/95 

15/9/96 

45  

مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک      

 
RESEARCH CENTER  OF  

INFORMATIC 

INDUSTRIES 

(RCII) 

خیابان –كریم خان زند خیابان –تهران 

یابان خ-شهید عضدي )آبان جنوبي (

 3پالک –رود سر 

دورنگار   88925950تلفن :

:88947658 

 مواد معدني  -

 :تجهیزات پزشکي كاالهاي صنعتي -

 اقیانوسیه  و وارداتي  در آسیا

2-234 

3/12/95 

3/12/96 

46  

 يصنعت مهندس يالملل نیشركت ب

شیك يابتکار آب  

EBTEKAR ABI KISH 

ENGINEERING 

INDUSTRY 

INTERNATIONAL CO. 

خ -یدان اقتصادم -بلوار ایران -كیش

 10واحد  EX24 -ساختمان-2اقتصاد

 0764-4471474تلفن: 

 

 به استثناء غالت مواد غذایي محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي: -

 قطعات خودرو ، شیمیایي  :يمصرف يالهاكا-

  يفلز عیو صنا يکیمکان زاتیتجه: يصنعت يكاالها-

 انهیخاورم و ایاروپا ،آسوارداتي در حوزه 

1-235  

15/5/96  

15/5/97  

 

47   

نیجهان نو يكاال شیشركت پا  
 

 
PAYESH KALAY JAHAN 

NOVIN CO 

كوه نور،ک  ،خيتهران ، خ مطهر

 ، طبقه اول ، واحد دوم19دوم،پالک 

 021- 88535332:    تلفن

 021- 88527375دورنگار :    

 ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز ،یيمواد غذا-

 ،يکیمکان ،يکیو الکترون ي، لوازم برق یيایمی: قطعات خودرو، شيمصرف يكاالها-

 يپزشک ،يبهداشت يشیآرا

،  يکیمکان ،يصنعت  زاتیتجه ،يمینفت و گاز و پتروش  زاتی: تجهيصنعت يكاالها-

 يو پزشک يکیو الکترون يبرق

 يمواد معدن-

 و يلشما يکایاروپا، آمر قا،یو افر  انهی،  خاورم هیانوسیو اق ایدر حوزه آس يواردات

 يجنوب

1-237  

24/8/95  

24/8/96  



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

48   

 شرویگستران پ شیپاشركت 

 

 

 
 

 
PAYESH GOSTARAN 

PISHRO.CO 

46پالک  ار،یمه ابانیخ قا،یبلوار افر  

: دورنگار  021-26217095:   تلفن

26216629-021 

 موادمعدني -

 :لوازم خانگي برقي ،قطعات خودرو كاالهاي مصرفي -

ار :مخازن تحت فشار ،تجهیزات مکانیکي ،انواع جرثقیل وباالبر ،ابزكاالهاي صنعتي -

 دقیق،تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمي

ورهاي آسیا و اقیانوسیه ،  خاورمیانه  و افریقا، اروپا، روسیه و كش وارداتي در حوزه

 هتازه استقالل یافت

1-238  

24/8/95  

24/8/96  

 تونیشاخه زشركت بازرسي فني   49

 انیل

TECHNICAL 

INSPECTION SHAKHE 

ZEYTOON LIAN Co 

 آموزش اداره جنب–دهقان بلوار–بوشهر

ن ساختما -يانورددری و بنادر سازمان

 2واحد-ایدر

   077-33342001:  تلفن

 077-3343499دورنگار : 

 ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز یيموادغذا-

  يمیو پتروش ينفت و مواد نفت-

و  یيایمیمواد ش ،يخانگ يقطعات خودرو، لوازم برقخودرو ، : يمصرف يكاالها-

 يکیلوازم مکان ،يو اسباب باز يو بهداشت يشیمحصوالت آرا ،يمریپل

 يفلز عیو صنا يکیمکان زاتیتجه  ،ياالت صنعت نیماش: يصنعت يكاالها-

تازه  يو كشورها هیروس قا،یوافر انهیخاورم ه،یانوسیاق اویآسحوزه در وارداتي 

 افتهیاستقالل 

1-239 

17/11/95 

17/11/96 

   TEHRAN شركت خبرگان بین المللي تهران  50

INTERNATIONAL  

EXPERTS   

COMPANY(TIE Co) 

انتهاي -بلوار آفریقا)جردن(-هرانت

طبقه چهارم-35پالک -ناهید شرقي  

     021 -74612 :  کستلف

 

   موادغذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 فت ، مواد نفتي و  پتروشیمين-

 مواد معدني-

  به استثناي خودرو و موتور سیکلتكاالهاي مصرفي : -

 تجهیزات نفت و گازو پتروشیمي، تجهیزات مکانیکي وصنایع فلزي ،كاالهاي صنعتي: -

 ماشین آالت صنعتي، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي 

 کایو آمر ایاروپا ، آس حوزه  در وارداتي

2-240  

8/3/96 

8/3/97 

 

خدمات مهندسي ارتقا گستر  شركت  51

 پویا

 

ERTEGHA GOSTAR 

POUYA ENGINEERING 

SERVICES CO. 

 

تهران، خیابان شیراز جنوبي، پایین تر از 

، واحد 14اتوبان همت، كوچه یاس، پالک 

2 

  021-  88068440-1تلفن:  

 021-88068442دورنگار: 

 

 مواد معدني-

شیمیایي،خودروو قطعات خودرو، موتور سیکلت، لوازم كاالهاي مصرفي : -

 مکانیکي،اسباب بازي، لوازم برقي خانگي 

به استثناء: ماشین آالت سنگین، راهسازي، معدني، : كاالهاي صنعتي-

 كشاورزي،انواع جرثقیل،تجهیزات شهربازي و بادي و مخازن تحت فشار

وارداتي در آسیا و اقیانوسیه، اروپا، روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته، خاورمیانه 

 و آفریقا

 

1-242 

10/11/95 

10/11/96 



 وارداتيتایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي   "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

 مایند.نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نرج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

ف
ردی

 

 
 اختصاصي بین المللينام  نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي لفن و دورنگارت -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

فوالد  ایآر يمهندس يشركت فن  52

 قرن

ARYA FOULAD GHARN 

TECHNICAL 

&ENGINEERING CO 

 طبقه 572 پالک– پاسداران بلوار–اهواز 

3 واحد دوم  

  061-34437439تلفن:

 061-34450179دورنگار : 

 ، يمینفت و گاز پتروش زاتی،تجه قی، ابزار دق يالت صنعتآ نی:ماش يصنعت يكاالها-

  و باالبر يشهرباز زاتی،تجه يفلز عیو صنا يکیمکانتجهیزات 

،قطعات  يخانگ ي،لوازم برق يکیو الکترون يکیلوازم الکتر : يمصرف يكاالها-

 یيایمیخودرو  ، ش

 اروپا. ، ایآس، افتهیتازه استقالل  يو كشورها هیروس در وارداتي

 

1-243 

18/11/95 

18/11/96 



 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "خارجي  "شركت هاي بازرسي 

 مایند.ننامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام رج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

No & Date of 

inspection 

License 
شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي

Field 
 زمینه بازرسي

Name & Address of Agency or 

Branch office – Tel & Fax 
تلفن و  –نام و نشاني نمایندگي یا شعبه 

 دورنگار

Address of Central Office 

Tel & Fax 
تلفن و  –نشاني دفتر مركزي 

 دورنگار

Name of Inspection Co. 

 No نام شركت بازرسي

 

 

 

 
109-14 

2016/01/11 

2017/01/11 

109 –14 

21/10/94 

21/10/95 

IMPORT:  

-FOODSTUFF&AGRICULTURAL&HERBAL OILS PRODUCTS 

-PETROLEUM&PETROCHEMICAL  

-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCTS: : EXCLUDING VEHICLES 

-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD         

BUILDING,MINING,AGRICULTURAL MACHINARY,LIFTS,TYPE OF 

CRAINES,PRESSURE VESSELS,LIFT TRUCK,PLAY GROUND EQUIPMENT 

IN THE WORLS 

 ياهیگ هايو روغن يو محصوالت كشاورز یيمواد غذا-

 يمیو پتروش يمواد نفتنفت و  -

 يمواد معدن-

 خودرو يبه استثنا: يمصرف يكاالها-

باالبر،  ،يكشاورز ،يمعدن ،يراهساز ن،یآالت سنگ نیماش يبه استثنا  :يصنعت يكاالها-

                                                  يشهرباز زاتیو تجه فتراکیمخازن تحت فشار، ل ل،یانواع جرثق

آخرین اطالعات مربوط به دامنه و حوزه در صفحه اول درج )  ایوارداتي در سراسر دن

 گردیده است(

BALIVAN  CO 
No. 17- ketab sara building-

Delafrooz Alley - 6th st.-  Khaled 

Eslamboli Ave. -  TEHRAN – IRAN  

Tel  : (98-21)88107630-32 

Fax  : (98-21)8 87 17819 

 شركت بلیوان *

كوچه  -اسالمبولي  خیابان خالد -تهران 

 - 17شماره  -ز كوي دل افرو -ششم 

-32تلفن :   - ساختمان كتاب سرا

88107630 

 88717819دورنگار :  

Getriedestr 7, D- 28217- 

Bremen  

GERMANY  

Tel : (+49)421 61 8080 

Fax: (+49)421 61 2429 

 

 

 

 

*SEAPORT 

CONTROLLERS 

INTERNATIONAL  
 GmbH 

 27/6/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب 

شركت سي پورت كنترلرز : پروانه بازرسي 

(spc)  در كلیه دامنه ها و حوزه هاي

تا اطالع  22/6/96جغرافیایي از تاریخ 

 ثانوي تعلیق گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 
110-12 

2017/08/02 

2018/08/02 

21-  110  

11/5/96 

11/5/97 

IMPORT : 
FOODSTUFF , AGRICULTURAL & HERBAL OILS PRODUCTS 

- PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS 

- MINERALS 

- CONSUMER PRODUCTS : EXCLUDING VEHICLE 

-  INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD   

BUILDING,MINING,AGRICULTURAL MACHINARY,LIFTS,TYPE OF CRAINES, 

PRESSURE VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND EQUIPMENT. 

 ياهیگ يو روغن ها يكشاورز ،محصوالتیيمواد غذا-

 يمیو پتروش ينفت ، مواد نفت -

 يمعدنمواد -

 خودرو ي: به استثنا يمصرف يكاالها-

باالبر،  ،يكشاورز ،يمعدن ،يراهساز ن،یآالت سنگ نیماش  ي: به استثنايصنعت يكاالها-

                      ي                  شهرباز زاتیو تجه فتراکیمخازن تحت فشار، ل ل،یانواع جرثق

 در سراسر دنیا وارداتي 

Industrial Management Services 

Center (I.M.S.C) Co. 
No. 15, 4th Alley, Ahmad Ghasir              

Bokharest )St. Tehran – Iran 

Tel: (+98)21 88734379     Fax: (+98) 

21 88734905  

 

 شركت مركز خدمات مدیریت صنایع

تهران، خیابان احمد قصیر )بخارست(، 

 ، 15خیابان چهارم، پالک 

 ، 021-88734379تلفن : 

 021-88734905دورنگار :  

15 – 6, Nihonbashi, 

Kabuto , Cho, chuo – Ku , 

Tokyo  103 0026  

JAPAN  

 Tel :( 81-3)3669 – 5182 

  Fax :( 81-3) 3669 – 5190 

 

 

 

 

 

 
OVERSEAS 

MERCHANDISE 

INSPECTION CO. 

Ltd(OMIC) 

 

2 



 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "خارجي  "شركت هاي بازرسي 

 مایند.ننامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام رج در آیین شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جلوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروانه، برابرتشریفات مند

 ء هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .مسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج زمان انقضا 

No & Date of 

inspection 

License 
شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي

Field 
 زمینه بازرسي

Name & Address of Agency or 

Branch office – Tel & Fax 
تلفن و  –نام و نشاني نمایندگي یا شعبه 

 دورنگار

Address of Central Office 

Tel & Fax 
تلفن و  –نشاني دفتر مركزي 

 دورنگار

Name of Inspection Co. 

 No نام شركت بازرسي

 

 

112- 15 

2016/12/31 
2017/12/31 

15- 112 

11/10/95 

11/10/96 

 

IMPORT  

FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS  

- PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS  

-CONSUMER PRODUCTS",  EXCLUDING VEHICLE  

- INDUSTRIAL PRODUCTS: ,  EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD    

BUILDING,MINING,AGRICULTURAL MACHINARY,LIFTS,TYPE OF 

CRAINES,PRESSURE VESSELS,LIFT TRUCK,PLAY GROUND 

EQUIPMENT 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

، مخازن  ي، كشاورز يو معدن يساز، راه نیآالت سنگ نیماش يبه استثنا :كاالهاي صنعتي- 

 ، لیفتراک و تجهیزات شهربازي و باديلیجرثقانواع باالبرها و ، يتحت فشار و شهرباز

 خودرو يبه استثنا : كاالهاي مصرفي-

 وارداتي در سراسر دنیا 

 
BUREAU VERITAS IRAN   
2FLOOR-NO,8,GOLDAN 

ST,AFRICA BLV- TEHRAN – 

IRAN –PO BAX:1966883477 

Tel : (98-21)2 2057422(9LINE)- 
(Fax: (98-21)2 205 7352 

  بیرووریتاس  ایرانشعبه 

–كوچه گلدان  –یابان آفریقا خ -تهران  

 ندوق پستي ص -2طبقه  8پالک 

1966883477 

دورنگار : ، 22057422تلفن :  

22057352 

 
67/71 Boulevard du 

chateau 92200-Neuilly –

Sur- Seine- FRANCE 

 Phone : +33 ( 01)1 55 24 

70 00     

  Fax :+33(01)1 55  24 70 

01    

 
BUREA VERITAS 

3 

 

117 -14                                                                                                                                                                                                                                                                        

2017/1/1 
2018/1/1 

14- 117  

12/10/95 

12/10/96  

 

IMPORT: 

 - FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS  

-CONSUMER PRODUCTS:CHEMICAL ,ELECTRICAL HOUSE HOLD 

APPLIANCES &HOUSE HOLD PRODUCTS,ELECTRONIC 

PRODUCTS,TEXTILES&LEATHER,PC.AUDIO-VIDEO 

EQUIPMENT,VEHICLE PARTS 

-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD 

BUILDING, MINING, AGRICULTURAL MACHINARY, LIFTS, TYPES 

OF CRANES, PRESSURE VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND & 

INFLATABLE EQUIPMENT 

-MINERALS 
 غن هاي گیاهيمواد غذایي و محصوالت كشاورزي و رو-

الکترونیکي ،نساجي  ،لوازم خانگي برقي و اثاثیه خانگي ،كااليشیمیایي كاالهاي مصرفي :-

 و چرم ،رایانه شخصي ،صوتي و تصویري ،قطعات خودرو

باستثناي ماشین آالت سنگین،راهسازي،معدني و كشاورزي، انواع كاالهاي صنعتي : -

 

COTECNA INSPECTION 

(IRAN)  

No.48- 37 th Ave –sarafha st.-saadat 

abaad 

 Tehran-Iran 

Tel, Fax: 88684367 

 ایران شعبه شركت كوتکنا*

 خیابان شهید -سعادت آباد -تهران

 -48الک پ -هفتم خیابان سي و -صرافها

 طبقه اول

 .88684367تلفکس : 

 
58 Rue de La Terrassiere 

1211 

Geneva 6  -  

SWITZERLAND 

Tel  : 0041 22 849 6900 

Fax: 0041 22 849 6909 

 

*COTECNA  
INSPECTION S.A. 

 

 27/6/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب 

شركت كوتکنا: پروانه بازرسي  در  س اا 

ي محصوالت كشاورزموادغذایي ودامنه  

از گروه مواد غذایي محصوالت كشاورزي 

حوزه هاي روغن هاي گیاهي  در 

از تاریخ  جغرافیایي سراسر دنیا

به مدت یک سال تعلیق گردید 29/7/96  
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No & Date of 

inspection 

License 
شماره و تاریخ 

 پروانه بازرسي

Field 
 زمینه بازرسي

Name & Address of Agency or 

Branch office – Tel & Fax 
تلفن و  –نام و نشاني نمایندگي یا شعبه 

 دورنگار

Address of Central Office 

Tel & Fax 
تلفن و  –نشاني دفتر مركزي 

 دورنگار

Name of Inspection Co. 

 No نام شركت بازرسي

 جرثقیل، مخازن تحت فشار،تجهیزات شهر بازي و بادي

 مواد معدني                    -

آخرین اطالعات مربوط به دامنه و حوزه در صفحه اول درج )  در سراسر دنیاوارداتي    

 گردیده است(

 
 

 
118- 13 

2016/05/01 

2017/05/01 
118  –13 

11/2/96 

11/2/97 

IMPORT: 

-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS            

-  PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCTS:  

- INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING TYPE OF CRAINES 
 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت ، مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

   .لیانواع جرثق ياستثنا به: كاالهاي صنعتي- 

 كاالهاي مصرفي-

ه درج گردید)آخرین اطالعات مربوط به دامنه و حوزه در صفحه اول  درسراسر دنیا وارداتي 

 است(

 
S.G.S (IRAN) Ltd. 

No. 73-18 th  Alley – Bokharest - 

Arjantin Square-TEHRAN – IRAN 

Tel: (98-21)88736554-88542400 

Fax  : (98-21)88736075 

 ( لیمیتداشركت اس جي اس )یران  

اول  -  یدان آرژانتینم  -تهران 

 73پالک  18بش كوچه ن  -بخارست

 88736554و 88542400تلفن : 

 88736075دورنگار:  
 

 
1 PLACE DES ALPES, 

 P.O.BOX : 2152 

1211 Geneva 1 , 

SWITZERLAND 

Tel : (41-22) 739 9111 

Fax: (41-22) 739 98 86 

 

 

 
 S.G.S S.A  
 27/6/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب 

در   S.G.S S.Aشركت : پروانه بازرسي 

از گروه مواد  موادغذایيدامنه هاي  

غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي 

گیاهي ، قطعات خودرو ، سلولزي از گروه 

از  تجهیزات مکانیکي  كاالهاي مصرفي ،

و حوزه هاي كاالهاي صنعتي گروه 

آسیا واقیانوسیه ،خاورمیانه جغرافیایي 

به مدت یک  29/7/96از تاریخ   وآفریقا

 سال تعلیق گردید.
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145-12 

2017/04/06 

2018/04/06 

21-145  

17/1/96 

17/1/97 

 

IMPORT  : 

-FOOD STUFF,AGRICULTURAL PRODUCTS&HERBAL OIL  

-PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS: PETROCHEMICAL 
-MINERALS 

 صوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي مواد غذایي،مح-

 يمیپتروش :یمينفت و مواد نفتي و پتروش- 

 مواد معدني-

 درسراسر دنیا  وارداتي 

 

CONTROL UNION 

Unit 6 – 2nd Floor – No  –70  Ghods-

St. – North Sohrevardi St. TERHAN 

– IRAN  

Tel : (98-21)8 8434 546 , Fax : (98-

21)8 8438 200  
 شركت كنترل یونیون   

سهروردي شمالي ، كوچه خیابان  -تهران 

6واحد -طبقه دوم-70پالک-حمید قدس  

  دورنگار : ،   8  8434546 تلفن : 

8438200 8 

 

BOOMPJES270,3011 XZ 

– Rotterdam  THE  

NETHERLANDS 

Tel : +3110 -2823390  

Fax: +31104123967 

 

CONTROL UNION 

HOLDING (C.U.H) B.V. 
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