فهرست آزمایشگاههای تایید صالحیت شده معتبر در زمینه آزمون فرآوردهها و مشتقات نفتی
(بروزرسانی  29خرداد )1401
ردیف

تاریخ اعتبار

نام آزمایشگاه

استان مربوطه

شماره گواهینامه

1

پترو آزمون اسپادان

اصفهان

ES/3295

1401/11/01

2

هواپیما سازی ایران

اصفهان

ES/3133

1401/10/21

3

نفت آزمای نقش جهان

اصفهان

NACI/Lab/1284

گواهینامه

تلفن

فکس

آدرس

03195015324-6

03131319453

اصفهان ،بهارستان ،بلوار بهشت ،پشت پمپ بنزین ،پالک ،109

03131319451

03195015327

آزمایشگاه پترو آزمون اسپادان

03145224965

03145224965

اصفهان ،شاهین شهر ،شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ،مرکز
آزمایشگاهها ،آزمایشگاه هواپیما سازی ایران (هسا)

1401/07/10
(بر اساس نامه شماره
 70625مورخ
 1401/03/28مرکز

03136540050
03136540868

اصفهان ،کیلومتر  6جاده اصفهان-شیراز ،بعد از پل راه آهن،
03136540690

روبروی شهرک آزمایش ،نرسیده به گمرک ،جنب دانشگاه
هشت بهشت ،پالک  ،31آزمایشگاه نفت آزمای نقش جهان

ملی تأیید صالحیت)

4

مرکز خدمات تخصصی آنالیز

البرز

Al/2775

1401/07/21

02634764058

5

پترو انرژی کوثر

آذربایجان شرقی

NACI/Lab/1373

1402/03/11

04136664844

6

شاخه زیتون لیان

بوشهر

NACI/Lab/435

1401/10/29

7

البرز تدبیر کاران

تهران

NACI/Lab/165

8

کیمیا مدبران دماوند

تهران

T/2866

9

مشاوران آزمای نفت ایرانیان

تهران

NACI/Lab/649

10

پارس لیان اروند

تهران

NACI/Lab/1167

1405/12/15

11

پژوهشگاه صنعت نفت

تهران

T/3188

1402/06/21

شیمیایی جهاد دانشگاهی

02634764058
داخلی 1179

04136664845

07733343499
07733343423

07733333088

07733342001
1402/02/28
(بر اساس بندهای
مصوب روش اجرایی

02188515136-9

02188760803
02188520934

)NACI-P15
1402/04/19

02166122337
02166122341

02166946022

1402/02/18
(بر اساس بندهای
مصوب روش اجرایی

کیلومتر  10اتوبان کرج-قزوین ،سه راهی سوپا ،انتهای بلوار
کاوش ،مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ،مرکز خدمات
تخصصی آنالیز شیمیایی جهاد دانشگاهی
تبریز ،میدان شهید فهمیده ،شهرک رشدیه ،خیابان گلستان،
کوی دوازدهم ،پالک  ،5آزمایشگاه پترو انرژی کوثر
بوشهر ،منطقه ویژه اقتصادی شماره  ،2آزمایشگاه شاخه زیتون
لیان
تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان صابونچی ،میدان تختی،
کوچه مهماندوست ،پالک  ،40آزمایشگاه البرز تدبیر کاران،
کدپستی 1533673419
تهران ،خیابان جمالزاده شمالی ،خیابان شهید صدوقی ،پالک
 ،47آزمایشگاه کیمیا مدبران دماوند ،کدپستی 1418613541
تهران ،کیلومتر  12جاده فتح ،شهرک صنعتی گلگون خیابان

02165611579-81

 8 02165611579-81جنوبی پالک  ،5آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان،
کدپستی 1998897184

)NACI-P15

اسالم شهر ،احمدآباد مستوفی ،میدان پیامبر اعظم،انتهای ولی
02156713550

02156716902

عصر شمالی ،پالک  ،161آزمایشگاه پارس لیان اروند ،کدپستی
331313364

02148255173
48251

02144739712

تهران ،بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ،پژوهشگاه صنعت
نفت ،کد پستی1485613111 :
تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از خیابان شهید بهشتی ،خیابان

12

توان کاو نت

تهران

NACI/Lab/315

1401/09/10

02188513761

02188513760

13

پترو سنجش آپادانا

تهران

NACI/Lab/558

1404/02/25

02144272418

02144272419

تهران

NACI/Lab/1457

1402/09/22

02188522128

02188522127

خراسان رضوی

Khr/2322

1401/10/20

05136227771

05136227771

16

البرز تدبیر خوزستان

خراسان رضوی

NACI/Lab/887

1401/08/10

05138435647

05136513103

17

پترو آزمای سیراف

خراسان رضوی

NACI/Lab/1212

1402/03/11

05136073629

05136064434

18

سامان بخش کویر

خراسان جنوبی

Khj/2893

1401/12/12

05635433845

05635433845

19

اطلس اینسپکشن

خوزستان

Kho/2572

1401/09/25

06152224713

02122059070

20

آران آزمون مهراد

سمنان

Sm/4312

1402/11/29

21

پیرایه زیست قزوین

قزوین

NACI/Lab/599

شهرتاش ،پالک  ،18طبقه  ،3آزمایشگاه توان کاو نت ،کد
پستی 1559644914

14

15

نوین نت پارس
(روغن)
سازمان همیاری شهرداری های
استان خراسان رضوی

تهران ،فلکه اول صادقیه ،خیابان ستارخان ،پالک ،617
آزمایشگاه پترو سنجش آپادانا
تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید صابونچی ،کوچه
مبینی ،پالک  ،34کدپستی 1533664336
مشهد ،بزرگراه آسیایی ،بلوار آزادی ،آزادی  ،68انبار استانداری،
آزمایشگاه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان
رضوی

02334557441
02334557442

02334557443

مشهد ،احمد آباد ،رضای  ،28پالک  ،281طبقه سوم،
آزمایشگاه البرز تدبیر خوزستان
مشهد ،بزرگراه آزادی ،نبش آزادی  ،27شماره 183
بیرجند ،بلور صیاد شیرازی ،واحد  ،98آزمایشگاه سامان بخش
کویر
سربندر ،فاز  ،3بلوار  22بهمن ،کوچه حافظ  ،3انتهای بن
بست ،آزمایشگاه اطلس اینسپکشن
گرمسار ،شهرک صنعتی گرمسار ،بلوار آزادی ،خیابان خدماتی،
پالک  ،23آزمایشگاه آران آزمون مهراد

1401/12/18
(بر اساس بندهای
مصوب روش اجرایی

02832222115

02832222707

قزوین ،شهر صنعتی البرز ،فلکه دوم ،بلوار میرداماد غربی،
آزمایشگاه پیرایه زیست

)NACI-P15
22

دانش مبنای کیفیت گستر

قزوین

NACI/Lab/1354

1401/11/25

02832237310

02832237310

23

پایش صنعت آروین پارس

قم

GHO/3588

1402/03/20

02536640867

02536640867

قزوین ،شهر صنعتی البرز ،فلکه دوم ،ساختمان پارس ،طبقه
اول ،واحد  ،4آزمایشگاه دانش مبنای کیفیت گستر
قم ،جاده قدیم تهران ،روبروی ترمینال ،بعد از میدان تره بار،
اداره کل گمرکات استان قم ،آزمایشگاه پایش صنعت آروین
پارس

فهرست آزمایشگاههای تایید صالحیت شده معتبر در زمینه آزمون فرآوردهها و مشتقات نفتی
(بروزرسانی  29خرداد )1401
ردیف

تاریخ اعتبار

نام آزمایشگاه

استان مربوطه

شماره گواهینامه

24

آزما نانو سیستم

قم

GHO/3587

1402/04/10

25

کیمیا سنجش گستر آپادانا

قم

GHO-4417

1402/08/27

02533344379

26

کیفیت آزمای کردستان

کردستان

Krd/3421

1402/03/23

08734662572

08734662572

27

مهندسین پرکاب

لرستان

LR/4118

1402/05/16

06633405340

06633405339

28

آروین به زیست پارسیان

مرکزی

NACI/Lab/1520

1403/02/19

گواهینامه

تلفن

فکس

02533677434

02533677435

02533344379

آدرس
قم ،منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ،شماره  ،64آزمایشگاه آزما
نانو سیستم
قم ،شهرک صنعتی شکوهیه فاز  ،2انتهای بلوار همت ،مجتمع
اداری تجاری ،آزمایشگاه کیمیا سنجش گستر آپادانا
مریوان ،مرز بین المللی باشماق ،جنب ساختمان پارسیان،
آزمایشگاه کیفیت آزمای کردستان
لرستان،خرم آباد ،کیلومتر  5جاده خرم آباد به بروجرد،مجتمع
دانشگاهی کمالوند،دانشگاه لرستان،پارک علم و فناوری،
آزمایشگاه مهندسین پرکاب.

08642342831
08642342497

08642342497

29

سانا آزمای فرداد

مرکزی

NACI/Lab/1382

1402/03/18

08642342548

08642342548

30

کاوش اکسیر آزما

مرکزی

NACI/Lab/1464

1402/11/05

08634135590

08634135590

31

پترو کیمیاگران هرمزگان

هرمزگان

NACI/Lab/1109

1405/06/29

07633563085

07633563085

هرمزگان

NACI/Lab/1583

1403/05/31

07632224640

07632224640

هرمزگان

NACI/Lab/1644

1403/08/09

07632220363

07632220363

ساوه ،شهر صنعتی کاوه ،میدان جانبازان ،خیابان مرکز خرید،
آروین به زیست پارسیان ،کدپستی 3914318454
ساوه ،شهر صنعتی کاوه ،بلوار امام ،جنب بیمه ایران ،
آزمایشگاه سانا آزمای فرداد
اراک ،کیلومتر  6جاده تهران ،جنب گمرک ،روبروی صدا و
سیما ،مجتمع توفال ،آزمایشگاه کاوش اکسیر آزما ،کدپستی
3818997993

32

پترو آزما نسیم خاورمیانه -شعبه
بندرعباس

بندرعباس ،بلوار پاسداران ،چهارراه بیمارستان صاحب الزمان،
ساختمان مروارید ،آزمایشگاه پترو کیمیاگران هرمزگان
بندرعباس ،خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،ساختمان
فرش مشهد ،طبقه دوم ،آزمایشگاه پترو آزما نسیم خاورمیانه،
کدپستی 7914615564
هرمزگان ،بندرعباس ،خیابان شریعتی شمالی ،چهارراه فاطمیه،

33

اکسیر آزمای هرمز

ساختمان جهان نما ،طبقه دوم ،واحد ،5آزمایشگاه اکسیر
آزمای هرمز ،کدپستی 7914697967

