فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
نام شرکت

شماره تماس

عنوان رشته های تخصصی کمیته ملی

ردیف

.1

اداره کل ارزیابی عملکرد و
بهبود مدیریت-شهرداری تهران

021-73063319

حمل و نقل-خدمات-خودرو و نیروی محرکه-
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری-نقشه و
اطالعات مکانی-ورزش و تجهیزات ورزشی-مدیریت
کیفیت-محیط زیست

نام استان

تاریخ
اعتبار

تهران

1401/11/28

.2

اداره کل میراث فرهنگی ،
صنایع دستی و گردشگری

071-32244068

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

فارس

1400/07/25

.3

اداره کل میراث
فرهنگی،صنایع دستی خراسان
شمالی

09151867612

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

خراسان
شمالی

1401/11/2

.4

ارتباط پژوهان البرز

09122610940

برق و الکترونیک-فناوری ارتباطات

تهران

1400/11/2

.5

ارتقاءگستر پویا(سهامی خاص)

021-88068440

خودرو و نیروی محرکه  -حمل و نقل  -محیط
زیست  -مدیریت کیفیت  -تجهیزات و فراورده
های نفتی-ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی
مهندسی
والکترونیک-
برقکودکان-خدمات
پزشکی -معدن و مواد معدنی

تهران

1400/03/22

.6

اروم میزان انرژی

0914484095
2

صنایع
کشاورزی،
های
فرآورده
و
خوراک
الکترونیک-
و
برق
پلیمر-
و
شیمیایی
ساختمانی و مصالح و فرآورده های ساختمانی-

آذربایجان
غربی

1399/03/08

تهران

1401/11/2

چهارمحال و
بختیاری

1398/12/03

.7

اروند سامانه پیشگامان
صنعت(با مسئولیت محدود)

09153237748

مدیریت کیفیت

.8

افرا پویش آپادانا

09135901272

مدیریت کیفیت -خدمات -اسنادوتجهیزات اداری
وآموزشی -محیط زیست -کودها و سموم -مکانیک

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
و فلزشناسی -مواد معدنی – انرژی -برق و
الکترونیک -صنایع شیمیایی و پلیمر -اندازه
شناسی و اوزان و مقیاس ها -فرآورده های
نفتی -فناوری نانو -خودرو و نیرومحرکه
انجمن آزمایشگاههای همکار
استان مازندران

09112071303

کشاورزی-
خوراکوفرآوردههای
فلزشناسی-
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-

.10

انجمن تولیدکنندگان فوالد
ایران

-88551701-4
021

مکانیک و فلزشناسی

.11

انجمن خوردگی ایران

021-88321199

.12

انجمن صنفی کارگری
کارشناسان استاندارد استان
گیالن

09910651089

.13

انجمن صنفی کارگری مدیران
کنترل کیفیت و مسئولین فنی
استان زنجان

024-33449070

خوراکوفرآوردههایکشاورزی-
برق والکترونیک-صنایع پلیمر

.14

انجمن صنفی مدیران کنترل
کیفیت صنایع استان تهران

021-44615189

صنایع شیمیایی -بیولوژی و میکرو بیولوژی-
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-
مکانیک و فلزشناسی -اسناد و تجهیزات اداری
و آموزشی -خوراک و فرآورده های کشاورزی-
خودرو و نیروی محرکه -پوشاک و فراورده های
نساجی و الیاف -برق و الکترونیک-چرم ،پوست
و پایپوش -مهندسی پزشکی

.15

انجمن مدیران کنترل کیفیت
گیالن

0131-6696450
09116073257

خوراک و فرآوردههای کشاورزی

.16

اندیشه آزمای زاگرس(سهامی
خاص)

083-38374940

.17

اندیشه فاخر شهرکرد(سهامی
خاص)

0381-3338200

.9

و

فلز

شناسی

-

صنایع

مکانیک
پلیمر
آبو آبفا-کودها و سموم-بسته بندی-صنایع
شیمیایی-برق و الکترونیک-فناوری ارتباطات-
صنایع پلیمر-مکانیک و فلزشناسی -خوراک و
فرآورده های کشاورزی -ساختمان و مصالح و
فرآورده های ساختمانی -پوشاک و فرآوردههای
نساجی و الیاف
صنایع

شیمیایی

و

شیمیایی-

برق و الکترونیک -خوراک و فرآرده های
و
بیولوژی
اطالعات -
کشاورزی  -فناوری
میکروبیولوژی -مکانیک  -فناوری ارتباطات-
مدیریت کیفیت
برق و الکترونیک -مکانیک – فلزشناسی-صنایع
شیمیایی

مازندران

1400/12/21

تهران

1399/08/01

تهران

1398/05/13

گیالن

1400/04/17

زنجان

1400/11/30

تهران

1399/12/14

گیالن

1399/12/14

کرمانشاه

1400/05/23

چهارمحال و
بختیاری

1400/05/23

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.18
.19

ایمن پردازان رستاک
آتی صنعت شاخص

09123758949
021-32773073

.20

آذر ستاویز

0411-4425324

.21

آذین فنآور ویستا

09133044925

.22

آریا ژنتیک دام و طیور

09149542248

.23

آزمایش بتن استرآباد(با
مسئولیت محدود)

017-32239005

.24

آزمایشگاه توصعه صنایع جوش
و برش آسیا

0911353786
2

.25

آزمایشگاه فنی مکانیک وخاک

021-88007953

.26

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

0903269076
5

.27

آزمایشگاه های صنایع انرژی
(اپیل)

09111449932

.28

آزمون نانوگرانکیفیت(با
مسئولیتمحدود)

33563703-087

.29

آسان ساز اراک

.30

بازرسی فنی بهینه آزمای
کیش(با مسئولیت محدود)

.31

بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

09183636897
076-44420780

0771-2542001

خودرو
صنایع
برق و
کیفیت
برق و

ونیروی محرکه
شیمیایی و پلیمر
الکترونیک -صنایع شیمیایی  -مدیریت
 خودرو و نیروی محرکهالکترونیک

خوراک و
فلزشناسی

فرآورده

ساختمان
مکانیک

ومصالح

های

کشاورزی_مکانیک

وفرآوردههای

و

ساختمانی-

برق و الکترونیک

ساختمان ومصالح وفرآوردههای ساختمانی
خوراک و فرآورده های کشاورزی
برق و الکترونیک -فناوری ارتباطات
مکانیک-صنایع شیمیایی-مدیریت کیفیت -خوراک
و فرآوردههای کشاورزی-بیولوژی و میکرو
بیولوژی
خودرو و نیروی محرکه
و
پوشاک
شیمیایی-
پلیمر-صنایع
صنایع
فرآوردههای نساجی و الیاف -بیولوژی و
میکروبیولوژی-تجهیزات و فرآورده های نفتی-
برق و الکترونیک
صنایع شیمیایی –صنایع پلیمر  -چرم ،پوست
وپایپوش  -خوراک و فرآورده های کشاورزی-
تجهیزات و فراورده های نفتی-بیولوژی
ومیکروبیولوژی  -برق و الکترونیک -مهندسی
پزشکی  -خودرو و نیروی محرکه -فناوری نانو-
کودها و سموم -مکانیک وفلزشناسی-آب و آبفا-
حالل -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها-بسته
بندی-انرژی -پوشاک و فرآورده های نساجی و
الیاف

1399/10/27
1398/10/28

تهران
البرز
آذربایجان
شرقی
اصفهان

1399/09/22

اردبیل

1399/12/14

گلستان

1401/9/17

مازندران

1399/03/08

تهران

1398/08/09

خراسان
رضوی

1399/04/21

تهران

1399/06/08

1401/07/15

کردستان

1400/05/23

مرکزی

1399/12/14

هرمزگان

1399/12/14

بوشهر

1399/12/14

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.32

بازرسی فنی فرا معیار
اوراسیا

.33

بازرسی فنی نوآوران فراصوت
جنوب(سهامی خاص)

.34

021-44411872

مهندسی پزشکی

09163149924

برق و الکترونیک-مکانیک-خوراک و فرآورده
های کشاورزی-خودرو و نیروی محرکه-اندازه
شناسی،اوزان و مقیاسها

-32209280-2
026

مکانیک وفلزشناسی

بازرسی فنی وکنترل بین
الملل وانا خاورمیانه
بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران(سهامی خاص)

021-88020540

مکانیک -فلزشناسی -خودرو و نیروی
خدمات -مدیریت کیفیت -صنایع شیمیایی

.36

بازرسی مهندسی ایران()IEI

021-88777701

مکانیک-خودرو و نیروی محرکه

.37

بازرسی مهندسی کیفیت
آفرینان زاگرس(سهامی خاص)

0741-3334223

.38

بهینه سازان صنعت
تأسیسات(سهامی خاص)

-66575980-2
021

.39

پارسیان توف سریرا

021-44247513
021-44247505

.40

پارسیان صنعت زرین

0311-6256022
0311-6259818

.41

پایش کیفیت ماهان پیشگام

.35

03432337868

محرکه-

مکانیک  -خودرو و نیروی محرکه -انرژی-
و
شیمیایی-تجهیزات
پزشکی-صنایع
مهندس
فراورده های نفتی-برق و الکترونیک-صنایع
دستی میراث فرهنگی و گردشگری -اندازه
شناسی ،اوزان و مقیاس ها
مکانیک --انرژی-محیط زیست
ساختمان و مصالح و فرآوردههای ساختمانی-
صنایع
کشاورزی-
فرآوردههای
و
خوراک
شیمیایی -صنایع پلیمر -چوب و فرآوردههای
چوبی و سلولزی و کاغذ -مکانیک و فلزشناسی-
مدیریت کیفیت -معدن و مواد معدنی -بیولوژی
و میکروبیولوژی -پوشاک و فرآورده های نساجی
و الیاف-خودرو و نیروی محرکه -کودها و سموم
– برق و الکترونیک-فناوری ارتباطات
ساختمان -مصالح و فرآوردههای ساختمانی-
مکانیک وفلزشناسی-خودرو ونیروی محرکه -برق
و الکترونیک
برق و الکترونیک -فناوری اطالعات -معدن و
مواد معدنی -انرژی – مکانیک و فلزشناسی-
خودرو و نیروی محرکه -ساختمان و مصالح و
فراورده های ساختمانی -صنایع دستی ،میراث
فرهنگی و گردشکری -پوشاک و فرآورده های
نساجی و الیاف -نقشه و اطالعات مکانی -محیط
زیست -خدمات -اندازه شناسی  ،اوزان و مقیاس
ها

تهران

1399/02/19

خوزستان

1400/08/29

تهران

1399/03/08

تهران

1401/11/28

تهران

1401/2/31

کهکیلویه و
بویر احمد

1399/09/22

تهران

1401/2/31

تهران

1399/08/01

اصفهان

1398/12/03

کرمان

1399/06/08

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
چهارمحال و
بختیاری

1399/02/19

مواد معدنی -مکانیک و فلزشناسی-
شیمیایی و پلیمر -برق و الکترونیک

صنایع

صنایع شیمیایی و پلیمر

البرز

1399/03/08

مکانیک -خودرو و نیروی محرکه-خدمات

تهران

1400/08/29

خراسان
شمالی

1399/12/14

1399/04/21

.42

پترو جوش آریا

.43

پژوهان گستر هورتاش
مهرآفرین

.44

پژوهشکده توسعه تکنولوژی
سازمان جهاد دانشگاهی شریف

021-66012427

.45

پژوهشکده کیمیاگران
ارتیان(سهامی خاص)

058-3427972

ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی-
صنایع شیمیایی-بسته بندی -مکانیک و فلز
شناسی -فناوری اطالعات

.46

پژوهشگاه بین المللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله

-22830830
021

ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

تهران

.47

پژوهشگاه نیرو

09121353696

ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-
صنایع شیمیایی-فناوری نانو-اندازه شناسی،
فناوری
زیست-
محیط
مقیاسها-
و
اوزان
ارتباطات -مدیریت کیفیت-مکانیک -معدن و
موادمعدنی-صنایع پلیمر-انرژی-فلزشناسی -برق
و الکترونیک -فناوری اطالعات

تهران

1401/7/1

.48

پژوهشگران نویان بنیان
ایرانیان

0935442684
4

مکانیک و فلزشناسی -خودرو و نیروی محرکه-
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

فارس

1399/04/21

.49

پویا پرتوی چهارمحال

چهارمحال
بختیاری

1399/10/27

.50

پویا سیستم پارسیان(سهامی
خاص)

قزوین

1401/3/28

0382-2430212

0912767211
5

09133827276

028-33572793

بیولوژی و میکروبیولوژی_ خوراک
های کشاورزی -بسته بندی
برق و الکترونیک-خودرو و نیروی محرکه -بسته
بندی -کودها و سموم-خوراک و فرآورده های
کشاورزی -چرم ،پوست و پایپوش --صنایع
شیمیایی -میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری -مدیریت کیفیت -صنایع پلیمر-پوشاک
الیاف-فناوری
و
نساجی
های
فرآورده
و
موادمعدنی-
و
معدن
فلزشناسی-
اطالعات-
اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها -محیط
و

فرآورده

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
نفتی-
های
فرآورده
و
زیست-تجهیزات
انفورماتیک سالمت -اسناد و تجهیزات اداری و
آموزشی-چوب و فرآورده های چوبی ،سلولزی و
کاغذ-خدمات-آب و آبفا

.51

پویندگان بهبود کیفیت

.52

تدوین فراگسترصنعت سهند

.53

تعاونی معیار گستر کیمیا

0131-2254581

صنایع شیمیایی و پلیمر -خدمات -محیط زیست-
اندازه شناسی،اوزان و مقیاس ها –مکانیک و
فلزشناسی

گیالن

1399/02/19

0914871168
7

مکانیک و فلزشناسی -اندازه شناسی  ،اوزان و
مقیاس ها -خودرو ونیروی محرکه

آذربایجانش
رقی

1399/04/21

09131853735

محیط زیست -ساختمان ومصالح وفرآوردههای
ساختمانی  -مکانیک – برق و الکترونیک-خوراک
و
–بیولوژی
کشاورزی
های
فرآورده
و
میکروبیولوژی

چهارمحال و
بختیاری

1400/7/25

خراسان
جنوبی

1400/11/2

.54

جامعه متخصصان کنترل کیفیت
خراسان جنوبی

09155615755
056-32347567

خوراکوفرآوردههای
بیولوژیومیکروبیولوژی-صنایع
مصالح
ساختمان،
پلیمر-
ساختمانی

.55

خبرگان بین المللی تهران

077-33341148

کشاورزی-
شیمیایی-صنایع
فرآوردههای
و

بسته بندی-چرم و پوست و پایپوش -صنایع
شیمیایی  -اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها-
فرآورده های نفتی -چوب و
تجهیزات و
فرآورده های چوبی ،سلولزی و کاغذ

بوشهر

1401/11/28

.56

خدمات مهندسی و مشاوره
مبدع صنعت

021-22550671

خودرو ونیروی محرکه -مکانیک و فلزشناسی

تهران

1399/12/14

.57

خدماتی-تاسیساتی اقیانوس
سبز(سهامی خاص)

077-33451446

شناسی-انرژی-مکانیک-
کیفیت-فلز
مدیریت
اندازه شناسی ،اوزان و مقیاسها

بوشهر

1401/06/2

.58

خوزستان پژوهش گستر
بردیا(سهامی خاص)

0611-2229598

فلز شناسی  -صنایع شیمیایی-صنایع پلیمر-
معدن و مواد معدنی-محیط زیست-تجهیزات و
فرآورده های نفتی  -خودرو و نیرو محرکه -
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-آب
و
میکروبیولوژی-برق
و
آبفا-بیولوژی
و
الکترونیک

خوزستان

1401/11/28

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.59

دانش انطباق سیستم (با
مسئولیت محدود)

021-44058504

مدیریت کیفیت-فناوری نانو

تهران

1401/9/17

صنایع شیمیایی -صنایع پلیمر -فناوری نانو-
بسته بندی -مواد معدنی -چوب و فرآورده های
چوبی ،سلولزی و کاغذ -خوراک و فرآورده های
کشاورزی -محیط زیست

گلستان

1399/03/08

0936094936
8

صنایع شیمیایی و پلیمر -فرآورده های نفتی-
انرژی -مکانیک و فلزشناسی -محیط زیست

مازندران

1399/03/08

09909406514

مکانیک و فلزشناسی-اندازه شناسی،اوزان و
مقیاس ها –خودرو و نیروی محرکه-خدمات-حمل و
های
فرآورده
و
مصالح
و
نقل-ساختمان
ساختمانی

سمنان

1399/09/22

قم

1400/05/23

آذربایجان
غربی

1399/04/21

تهران

1401/7/1

.60

دانش بنیان برسنج آزمون
گلستان

0937451427
0

.61

دانش تجهیز معتمد خزر

.62

دقیق آزمای سمنان

.63

دقیق سنگ آزما(سهامی خاص)

37235868-025
09121523010

معدن و مواد معدنی

.64

دقیق مصالح آزمون

09143412127

ساختمان و مصالح

.65

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

09192058756

خودرو و نیروی محرکه-مدیریت کیفیت-
مکانیک -حمل و نقل

وفرآورده های ساختمانی

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران

.66

رویان پژوهان سینا

0811-8231639

صنایع شیمیایی و پلیمر -محیط زیست -فرآورده
های نفتی-مواد معدنی -فناوری نانو -برق و
الکترونیک  -انرژی

همدان

1399/03/08

.67

رهپویان نوین صنعت آتی(با
مسئولیت محدود)

021-44487559

فلزشناسی

تهران

1400/11/2

.68

زرگستر روبینا(سهامی خاص)

0611-5522959

و
پلیمر-معدن
شیمیایی-صنایع
صنایع
موادمعدنی -خوراک و فرآوردههای کشاورزی-
ساختمان و
مکانیک -فلزشناسی  -خدمات-
مصالح و فرآوردههای ساختمانی -محیط زیست-
مهندسی پزشکی-میراث فرهنگی،صنایع دستی و
گردشگری-آب وآبفا

.69

ساتبا -سازمان انرژی های
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی

0912136361
9

.70

سازمان انرزی اتمی ایران

021-882255555

برق و الکترونیک-مکانیک-انرژی

مهندسیپزشککککککککککککککککککککککککی-
اندازهشناسی،اوزانومقیاسکککککککککها-
معدنوموادمعککککککککککککککککککککدنی-
خوراکوفرآوردههایکشکککاورزی-انکککر ی-
محیطزیست-فناوریارتباطکا  -مکانیکک-
مکککککککدیریتکیفیت -فلزشناسکککککککی-
ساختمانومصکککاوف وفکککراورده هکککای
سککککککاختمانی-برقواوکترونیککککککک-
اسنادوتجهیزا اداریوآموزشی-آبوآبفا-

خوزستان

1400/7/25

تهران

1400/05/23

تهران

1400/7/25

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
ککک
ککریرمی و کمک
سک
ککایل
ککی وسک
ایمنک
 بیووکککو یوآموزشکککیکودککککان
میکروبیووککو ی-پوشککاکو فککراوردههککای
نساجیواویاف-چرم،پوستوپایپوش -کودها
و سککموم -خککدما - -فنککاوریاطالعککا -
تجهیکککزا وفکککراوردههکککاینفتکککی-
چوبوفرآوردههایچوبی،سلووزیوکاغذ-حملو
نقل- -خکودرو و نیکرویمحرککه -بسکته
بندی  -حالل -صنایعشکیمیایی –فنکاوری
نانو-میراث فرهنگکی ،صکنایع دسکتی و
یردشککگری-نقشککه و اطالعککا مکککانی- -
صکککنایع پلیمکککر -انفورماتیکسکککالمت-
ورزشوتجهیزا ورزشی

.71

سازمان پسماند شهرداری
شیراز

09173010702

محیط زیست-کودها و سموم-انرژی-خدمات

.72

سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تهران

-55530130
021

محیط زیست

.73

سنجش کیفیت آسیا

09366290961

.74

سها سازه پارس(سهامی خاص)

09173014710

.75

شبکه آزمایشگاهی فناوری های
راهبردی

09132149833

خوراک و فرآورده های کشاورزی -اندازه
شناسی،اوزان و مقیاس ها -صنایع شیمیایی-
صنایع پلیمر -مکانیک و فلزشناسی-خودرو و
نیرومحرکه
و
مکانیک
پلیمر-
شیمیایی-صنایع
صنایع
فلزشناسی -فناوری نانو -تجهیزات و فرآورده
های نفتی-چوب و فرآورده های سلولزی و کاغذ-
خوراک و فرآورده های کشاورزی – کودها و
سموم-آب وآبفا-میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری-ساختمان و مصالح و فرآورده های
ساختمانی
زیست-مکانیک-معدن
شیمیایی-محیط
صنایع
آبفا
و
پلیمر-آب
موادمعدنی-صنایع
فلزشناسی -خدمات -اندازه شناسی ،اوزان
مقیاسها -مهندسی پزشکی -فناوری نانو

و
–
و

فارس

1401/11/2

تهران

1399/05/02

آذربایجان
غربی

1399/05/02

فارس

1400/02/023

تهران

1401/7/1

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
شرکت تعاونی خدمات فنی پارس
لیان اروند
شرکت تعاونی دانش بنیان
معیار پژوهان گروه 6505

0632-4246938

صنایع شیمیایی–تجهیزات
نفتی-آب وآبفا
خوراک
شیمیایی-
پلیمر-صنایع
صنایع
فرآوردههای کشاورزی-معدن و مواد معدنی-

.78

شرکت صنعت آزمایشگاهی،
بازرسی و پژوهشی
بهساز(سهامی خاص)

021-66937364

پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

.79

شمس آزما

0451-5515415

مواد معدنی-صنایع شیمیایی وپلیمر -مدیریت
کیفیت-بسته بندی-کودها و سموم-بیولوژی و
میکروبیولوژی -مهندسی پزشکی -ساختمان و
مصالح و فرآورده های ساختمانی

.76
.77

33333800-077

و

فرآورده

های
و

خوزستان

1400/05/23

بوشهر

1400/05/23

تهران

1400/8/29

اردبیل

1399/02/19

.80

صبا صنعت سیمای تبریز (با
مسئولیت محدود)

0411-2666467

فناوری اطالعات -برق و الکترونیک

آذربایجان
شرقی

1401/07/1

.81

صنعت بهامین تبریز (با
مسئولیت محدود)

0411-4480268

مکانیک  -فلزشناسی –خودرو و نیروی محرکه-
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی-
چرم و پوست و پایپوش -خوراک و فرآورده های
کشاورزی-معدن و مواد معدنی-صنایع شیمیایی-
برق و الکترونیک -اندازه شناسی ،اوزان و
مقیاس ها

آذربایجان
شرقی

1401/06/2

.82

طراحان مشاور صنعت و معدن
دز پارت

038-32226498

خوراک و فرآورده های کشاورزی -برق و
الکترونیک -بیولوژی و میکروبیولوژی -اندازه
شناسی ،اوزان و مقیاس ها

چهارمحال و
بختیاری

1401/3/28

.83

فناوری و اطالعات و ارتباطات
آفتاب سرخ نیوساد

0912717869
1

خوراک و فرآورده های کشاورزی  -صنایع
شیمیایی و پلیمر -خدمات -مدیریت کیفیت-
مکانیک و فلزشناسی

تهران

1399/03/08

.84

فنی مهندسی نگارآزمون
دانش(سهامی خاص)

071-36262085

برق و الکترونیک-فلزشناسی -خودرو و نیروی
محرکه ،-صنایع شیمیایی -انرژی -فناوری
نانو -ساختمان و مصالح و فرآورده های
ساختمانی-مکانیک

فارس

1401/3/28

.85

کارآمدان کیان زنگان(با
مسئولیت محدود )

09123623101

برق و الکترونیک -خوراک و فرآورده های
بیولوژی-
و
میکروبیولوژی
کشاورزی
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

زنجان

1401/05/6

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
ساختمان ومصالح وفرآوردههای ساختمانی –
خوراک و فرآورده های کشاورزی_تجهیزات و
فرآورده های نفتی -نقشه و اطالعات مکانی-
معدن ومواد معدنی -آب و آبفا
اندازه شناسی ،اوزان ومقیاس ها-مهندسی
پزشکی -برق والکترونیک
اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها -خودرو و
نیروی محرکه -مکانیک وفلزشناسی -محیط زیست-
صنایع شیمیایی و پلیمر -بسته بندی -مهندسی
پزشکی -برق و الکترونیک -خدمات

.86

کارکیا پویان زیما(با
مسئولیت محدود)

09113701146

.87

الکترواپتیک صاایران

09139007176

.88

کیفیت آرمان ایرانیان

.89

کیفیت پرداز شید

-09163018944
06134492597

.90

کیفیت کوشان پارس(سهامی
خاص)

021-44647512
021-44647513

مهندسی پزشکی-کودوسموم -خوراک و
های کشاورزی-بیولوژی و میکروبیولوژی

.91

کیفیت گستربجنورد

0584-2222407

صنایع شیمیایی و پلیمر -فرآوردههای نفتی-
ساختمان ،مصالح و فرآوردههای ساختمانی-
خدمات -مواد معدنی -محیط زیست -فناوری
اطالعات -مدیریت کیفیت -فناوری نانو -کودها
و سموم

.92

گسترش کیفیت صنعت
رهام(سهامی خاص)

021-88525766

.93

مرکز امار ایران

.94

مرکز آپای دانشگاه تربیت
مدرس

04136680121

09126720014

021-82883198

اندازه شناسی ،اوزان و مقیاس ها -مکانیک و
فلز شناسی -خودرو نیروی محرکه -مهندسی
پزشکی -صنایع شیمیایی -صنایع پلیمر -کودها
و سموم -بسته بندی -محیط زیست -آب و آبفا-
تجهیزات و فرآورده های نفتی -انرژی -خوراک
و فرآورده های کشاورزی -معدن و مواد معدنی-
بیولوژی و میکروبیولوژی
فرآورده

گلستان

1400/07/25

اصفهان

1401/3/28

آذربایجان
شرقی

1398/10/28

خوزستان

1399/08/01

تهران

1400/03/22

خراسان
شمالی

1398/12/03

مکانیک -خودرو ونیروی محرکه

تهران

1401/02/31

فناوری اطالعات-خدمات-مدیریت کیفیت

تهران

1401/7/15

تهران

1399/06/08

برق و الکترونیک -فناوری اطالعات-
حمل و نقل -مکانیک و فلزشناسی

خدمات-

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.95

مرکز تحقیقات بتن(متب)

021-88664151

ساختمان ومصالح وفرآوردههای ساختمانی

تهران

1401/9/17

.96

مرکز تحقیقات صنایع
انفورماتیک

021-88927658
021-88925950

برق و الکترونیک -فناوری ارتباطات -فناوری
اطالعات-خدمات

تهران

1399/05/02

.97

معاونت غذا و دارو استان
آذربایجان غربی

خوراک و فرآورده های کشاورزی

آذربایجان
غربی

1401/11/28

.98

معیار آزمای ارس

0411-3326172

خوراک و فرآوردههای کشاورزی -میکروبیولوژی
و بیولوژی -صنایع شیمیایی و پلیمر -مدیریت
کیفیت -برق و الکترونیک -خودرو ونیروی
محرکه -ایمنی وسایل سرگرمی وکمک آموزشی
اندازه
پزشکی-
مهندسی
کودکان-خدمات-
اطالعات-
فناوری
ومقیاسها-
شناسی،اوزان
فناوری ارتباطات -مواد معدنی -ساختمان
و
ساختمانی-مکانیک
وفرآوردههای
ومصالح
فلزشناسی

آذربایجان
شرقی

.99

معیار آزمای لیان

0771-2580295

و
خوراک
پلیمر-
شیمیایی-صنایع
صنایع
میکرو
و
بیولوژی
کشاورزی-
فرآوردههای
و
وفلزشناسی-برق
مکانیک
بیولوژی-
الکترونیک -بسته بندی -خودرو و نیروی
محرکه -محیط زیست -اندازه شناسی ،اوزان و
و
ارتباطات-تجهیزات
فناوری
مقیاسها-
فرآورده های نفتی-انرژی -اسناد و تجهیزات
اداری و آموزشی-فناوری اطالعات-مهندسی پزشکی

بوشهر

1399/10/27

.100

معیار کیفیت پارس(سهامی
خاص)

021-66025149

انرژی-برق و الکترونیک-خودرو و نیروی محرکه

تهران

1400/12/21

09141860586

1398/06/09

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.101

معیار گستر سیراف

09171765086

برق و الکترونیک -چرم و
صنایع شیمیایی و پلیمر-
اوزان و مقیاسها -مکانیک و
فرآورده های جوبی ،سلولزی
فرآورده های کشاورزی

.102

موسسه تحقیقات و فن آوری
پارس(خراسان رضوی)

پوست و پایپوش-
اندازه شناسی ،
فلزشناسی -چوب و
و کاغذ -خوراک و

بوشهر

1398/08/15

09153237748

برق و الکترونیک-فلزشناسی-مدیریت کیفیت-
ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

خراسان
رضوی

1401/11/2

.103

موسسه تحقیقاتی رنگ امیر
کبیر(مترا )

88376010-021

چوب و فرآورده های جوبی ،سلولزی و کاغذ-
و
خوراک
پلیمر-
شیمیایی-صنایع
صنایع
فرآوردههای کشاورزی -ساختمان و مصالح و
فرآورده های ساختمانی-تجهیزات و فراورده
های نفتی-برق و الکترونیک -محیط زیست

تهران

1400/05/23

.104

مهندسین مشاور و بازرسی بین
المللی فنی بصیر انرژی

0311-6512822

مکانیک و فلزشناسی

اصفهان

1399/02/19

.105

ناب اندیشان ساینار صنعت
یزد(سهامی خاص)

035-38254933
09123550583

خوراکوفرآوردههااااایکشاااااورزی-خاااادمات-
برقوالکترونیاااک-تجهیزاتوفرآوردههااااینفتی-
معدنوموادمعااااادنی-مااااادیریتکیفیااااات-
صنایعشیمیایی-اساناد،تجهیزاتاداریوآموزشای-
چوبوفرآورده
هایچوبی،سلولزیوکاغذ

.106

ناظران یکتا(سهامی خاص)

0311-2231744

.107

نسل برتر مشاورین آبان
کیفیت

.108

نواندیشان شیمی آزمون(سهامی
خاص)

33344859-076

.109

نوین زعفران (سهامی خاص)

051-32231677

مدیریت
کشاورزی

.110

نیرو گستر لیان(سهامی خاص)

0771-5556361

برق والکترونیک – صنایع شیمیایی -صنایع
پلیمر-مکانیک -ساختمان و مصالح و فرآورده
های ساختمانی -ایمنی وسایل سرگرمی و کمک
آموزشی

09151805136

یزد

1399/12/14

مکانیک  -فناوری اطالعات

اصفهان

1400/07/25

خوراک و فرآورده های کشاورزی  -صنایع
شیمیایی -برق و الکترونیک-معدن و مواد
معدنی-فلزشناسی

خراسان
شمالی

1401/06/2

هرمزگان

1400/05/23

خراسان
رضوی

1400/07/25

کودها و سموم-مکانیک -صنایع پلیمر
کیفیت

-

خوراک

و

فرآورده

های

بوشهر

1400/9/27

فهرست شرکتهای تائید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
.111

نیکو فناوران سال(سهامی
خاص)

09130296343

خوراک و فرآورده های کشاورزی

.112

وزارت جهادکشاورزی

09123301149

.113

وزارت نیرو -دفتر
استانداردها و طرح های آب و
آبفا

09122909625

اصفهان

1401/7/1

کشاورزی-
خوراکوفرآوردههای
و
آبفا-کود
و
بیولوژیومیکروبیولوژی-آب
سموم-حالل-محیط زیست-بسته بندی -چوبوفرآورده
هایچوبی،سلولزیوکاغذ

تهران

1400/11/2

آب و آبفا

تهران

1399/08/01

