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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   

حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   
ارجمند و دوست عزیز  

سالم    

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم

 حرفه ای و پروانه و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینه بازرگانی تجارت طالیی با داشتن گرو

ه بی ارائآفریقای جنو چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک کارگزاری امورگمرکی

 . باشد. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم ذیل می دهنده خدمات

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               

https://tepbusiness.ir/services/customs-clearance-services
https://tepbusiness.ir/product-category/education-courses
https://tepbusiness.ir/services
https://tepbusiness.ir/services/import-to-iran-service
https://tepbusiness.ir/services/export-services
https://tepbusiness.ir/
https://tepbusiness.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 « 1398مرداد ماه » 

 

  

 

 

تا اطالع ثانوي تعلیق  04/04/98به دلیل عدم انجام تعهدات سازمان از تاریخ  مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک: پروانه بازرسي 07/05/98استناد مصوبه هیات ارزیاب  به .1

 گردید.

 تا اطالع ثانوي تعلیق گردید. 07/05/98از تاریخ مدارک در نقص به دلیل  شركت  ایران گروپ اوف سورویورز: پروانه بازرسي 07/05/98استناد مصوبه هیات ارزیاب  به .2

از تاریخ  حوزه هاي جغرافیایيدر كلیه دامنه ها و به درخواست شركت مذكور  مشاور آب كرخه يشركت مهندسپروانه بازرسي :  06/12/97به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .3

 ابطال گردید.  06/12/97

سراسر دنیا  تا  حوزه هاي جغرافیایيدر كلیه دامنه  ها و   بازرسي فني و مهندسي نوآوران كیفیت پارس شركت: پروانه بازرسي  08/11/97به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .4

 اطالع ثانوي تعلیق گردید.

از تاریخ   حوزه هاي جغرافیایيدر كلیه دامنه ها و ات مدیریت صنایع(  نمایندگي خدم شركت امیک )به: پروانه بازرسي  22/05/97به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .5

 ابطال گردید. 22/05/97

  18/11/96از تاریخ  حوزه هاي جغرافیایيدر كلیه دامنه ها و   شركت بین المللي بازرسي فني گروه  داركو البرز: پروانه بازرسي  18/10/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .6

 ابطال گردید.

 ابطال گردید.  18/10/96از تاریخ  حوزه هاي جغرافیایيدر كلیه دامنه ها و (  SPC) سي پورت كنترلرز شركت: پروانه بازرسي  13/9/96به استناد مصوبه هیات ارزیاب  .7
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

شركت خدمات كیفیت آریا اس جي   1

  اس 

ARYA SGS  

QUALITY  

SERVICES  CO. 

پالک –نصرت غربي  -میدان توحید-تهران 

19 

 021 – 66592139تلفن :

 021- 66424748دورنگار :  

 پنبه خام :محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي مواد غذایي-

 نفت، مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني-

 به استثناء موتور سیکلتكاالهاي مصرفي: -

به استثناء انواع جرثقیل، باالبر)آسانسور برقي(، لیفتراک، ماشین كاالهاي صنعتي : -

 كشاورزي تجهیزات شهربازي و بادي و پله برقي. آالت

 وارداتي در سراسر دنیا  

19- 101  

17/10/97  

17/10/98  

2   

شركت خدمات بازرسي بین المللي 

   بخرد

 

BEKHRAD 

INTERNATIONAL 

INSPECTION 

SERVICES 

( B.I.S ) 

باالتر از  –خیابان دكتر شریعتي  -تهران 

برج  –كوچه زرین  –ایستگاه مینا  -میرداماد 

 ، طبقه ششم1/1189شماره  –مینا 

 22894345تلفن :  

 22894304دورنگار :  

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 مواد نفتي و پتروشیمي ، نفت -

 مواد معدني-

 موتور سیکلت              ءبه استثنا كاالهاي مصرفي: -

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

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

 وارداتي  در سراسردنیا 

 

81- 102  

15/9/79  

15/9/89  

3  

شركت بازرسي مهندسي و صنعتي 

 ایران

 

 

INDUSTRIAL & 

ENGINEERING 

INSPECTION CO. of 

IRAN 

روبروي پارک  -خیابان ولیعصر  -هران ت

 54شماره  -خیابان اسفندیار  -ملت 

 ، 88778892تلفن : 

 88772300دورنگار :   

  ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز ،یيمواد غذا-

 يمیو پتروش يمواد نفت، نفت -

 يمواد معدن-

 خودرو و موتور سیکلت به استثناي:يمصرف يكاالها-

ستثنا : يصنعت  يكاالها- شاورزي، باالبر      ءبه ا سازي، معدني، ك سنگین، راه شین آالت   ما

 جرثقیل، مخازن تحت فشار، لیفتراک و تجهیزات شهربازي و بادي، انواع )آسانسور برقي(

 و پله برقي.

 وارداتي در سراسر دنیا

91- 104  

02/10/79  

02/10/89  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

4  

 شركت مهندسي و بازرسي فني ایکا
IKA  ENGINEERING 

and TECHNICAL 

INSPECTION CO. 

 شماره – آرش بلوار – افریقا بزرگراه –تهران 

4 

 021-  88798082تلفن : 

 021-88794927دورنگار :  

 يمواد معدن-

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

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

 و صنایع فلزي و ابزار پتروشیمي،تجهیزات ذوب فلز، ادوات آبیاري، تجهیزات مکانیکي

 دقیق   

 در سراسر دنیا وارداتي 

 

91-105  

15/7/79  

15/7/98  

5   

شركت بازرسي فني و كنترل    

 خوردگي تکین كو

 
TECHIN CO 

TECHNICAL 

INSPECTION  & 

CORROSION 

CONTROL CO. 

خیابان كوه  -خیابان استاد مطهري  -تهران 

 11واحد   -طبقه دوم  -18پالک  –نور 

  021-88529728-37تلفن : 

 021-88741040دورنگار :  

 مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغنهاي گیاهي-

 ، مواد نفتي و پتروشیمينفت-

 مواد معدني-

 به استثناء خودرو و موتور سیکلت كاالهاي مصرفي :-

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

  .تجهیزات شهربازي و بادي

 اروپا، اقیانوسیه  وآسیا حوزه وارداتي در  

20- 122  

29/08/97  

29/08/98  
 

شركت بازرسي كیفیت و استاندارد    6

 ایران  
IRANIAN 

STANDARD & 

QUALITY 

INSPECTION CO. 

 

نرسیده به   -خیابان كارگرشمالي  –تهران 

روبروي دانشکده  –بزرگراه جالل آل احمد 

 1847شماره  -اقتصاد

   - 88020965-  88020343تلفن: 

 88020540دورنگار :  

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي روغن  هاي گیاهي -

 :پتروشیمي  نفت ، مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني-

 به استثناء موتور سیکلت :كاالهاي مصرفي-

 كاالهاي صنعتي -

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

  آفریقا

16- 126  

23/05/98  

27/04/99  

7  

 

شركت بین المللي بازرسي كاالي 

 تجاري  

 
 

INTERNATIONAL 

GOODS INSPECTION 

CO.(IGI( 

باالتر از  –خیابان استاد مطهري  -تهران 

 334شماره  -خیابان قائم مقام فراهاني 

 88833171-3تلفن :  

 88833179دورنگار : 

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

 وتور سیکلت، سلولزي.خودرو، م ءبه استثنا كاالهاي مصرفي :-

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

                                                                .انواع جرثقیل، مخازن تحت فشار، لیفتراک و تجهیزات شهر بازي و بادي

 وارداتي  در سراسر دنیا 

 

20- 127  

07/03/89  

07/03/99  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

8   

شركت بازرسي بین المللي شاردین 

 آفرین 

 

          

 

SHARDIN AFARIN 

INTERNATIONAL 

INSPECTION CO. 

 -خیابان توانیر  -خیابان ولیعصر  -تهران 

  4طبقه – 17شماره 

    88878721-30تلفن : 

 88 798777دورنگار :

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

 ور سیکلتو موت به استثناي خودرو كاالهاي مصرفي :-

 ، باالبر، يكشاورز ،ي، معدني، راهسازنیآالت سنگ نیماش يبه استثنا كاالهاي صنعتي:-

   ، پله برقي.و بادي يشهر باز زاتیتجه فتراک،یمخازن تحت فشار ، ل ، لیانواع جرثق

 ایسراسر دن در ارداتيو

 

51-137  

10/11/97  

10/11/98  

 شركت بازرسي مهندسي ایران    9

 
 

 
IRAN 

ENGINEERING 

INSPECTION CO. 

باالتر از پارک  -خیابان ولیعصر  -تهران 

 2434شماره  -ساعي 

 ،  88777701تلفن : 

 88886310دورنگار : 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي 

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

 كاالهاي مصرفي-

 كاالهاي صنعتي-

 دنیا وارداتي در  سراسر

61-138  

11/02/98  

11/02/99  

10  

ز شركت اطلس اینسپکشن سرویس

   كیش

ATLAS KISH 

INSPECTION 

SERVICES 
CO. 

3،  واحد330صدف، قطعه  2كیش،فاز     
 

 مواد غذایي،محصوالت كشاورزي  وروغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 معدني مواد  -

خانگي ،شیشه آالت ،سرامیک ،لوازم  اثاثیهنساجي ،سلولزي، : كاالهاي مصرفي-

 ي   کیو الکترون يخانگ يلوازم برق آرایشي ،قطعات خودرو ،

 گاز ، نفتتجهیزات ي و مکانیکي ، کیالکتر زاتیتجه:  كاالهاي صنعتي-

 وارداتي در سراسر دنیا  

 

81-141  

17/7/97  

17/7/98  

ف سورویورزاوشركت  ایران گروپ *  11  

: 07/05/98به استناد مصوبه هیات ارزیاب 

شركت  ایران گروپ اوف پروانه بازرسي 

سورویورز به دلیل عدم انجام تعهدات 

تا اطالع  07/05/98سازمان از تاریخ 

 ثانوي تعلیق گردید.

 

 

IRAN GROUP OF 

SURVEYORS  CO. 

كوچه شهید  -خیابان فردوس -خرمشهر

 250پالک  -پرتوي

 061- 5 3510921تلفن: 

 0137صندوق پستي: 

 غالت  :مواد غذایي ومحصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

صرفي  - صنوعات فلزات        :كاالهاي م سرامیکي ، م شه اي و  شی لوازم مکانیکي ، لوازم 

   صوتي وتصویري.گرانبها ، لوازم خانگي برقي ، لوازم الکتریکي و الکترونیکي ، لوازم 

به استثناء ماشین آالت راهسازي ،كشاورزي و معدني ، مخازن تحت  :كاالهاي صنعتي -

  فشار ، جرثقیل ، باالبر ،آسانسور وتجهیزات شهربازي و بادي و پله برقي.  

 

14-146 

51/21/79  

51/12/89  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

 وارداتي در سراسر دنیا

12   

 شركت بازرسي فني ایرانیان

 

 
IRANIAN 

INSPECTION CO. 

 -خیابان جویبار -میدان فاطمي -تهران

 25 پالک

  021-88894516-9 تلفن :

 021-88904659 دورنگار : 

 : پتروشیمي نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

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

 شهربازي و بادي.انواع جرثقیل، لیفتراک و تجهیزات 

 وآسیاوارداتي در اروپا 

31-148  

22/05/97  

22/05/98  

13  

 شركت بازرسي مهندسي  آزمون

آسا پارسه   

 

 

 
AZMOON ASA 

PARSE  INSPECTION 

& ENGINEERING 

CO 

برج تجاري  -خیابان بهار جنوبي -تهران

 طبقه چهارم – 584واحد -بهار

 021-77617185لفن: ت

  021-77617189دورنگار : 

 مواد غذایي، محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 پتروشیمي : نفت، مواد  نفتي و  پتروشیمي -

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

 الکتریکي و الکترونیکي و سلولزي 

صنعتي)خط تولید(، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي، ماشین آالت  :كاالهاي صنعتي-

، ماشین آالت ، تجهیزات پزشکي، تجهیزات نفت و گاز و صنایع فلزي تجهیزات مکانیکي

 كشاورزي.

 وارداتي در حوزه اروپا، آسیا و اقیانوسیه، افریقا و خاورمیانه  

31-150  

13/12/79  

31/12/89  

14  

 شركت مهندسي صنعتي فهامه 

FAHAMEH 

ENGINEERING 

INDUSTRIAL.CO 

خیابان جمال الدین اسد آبادي –تهران 

–خیابان موج -23)یوسف اباد (خیابان 

كدپستي       -طبقه چهارم-10پالک

1433843631 

    88482435-8تلفن:

 88706788دورنگار :

 كشاورزي و روغن هاي گیاهي محصوالت مواد غذایي ، -

 نفت ،مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

 كاالهاي مصرفي -

صنعتي         - هاي  عدني و                     كاال سنگین ،راهسااازي ،م شین االت  ما ناي  ستث به ا :

 و باديكشاورزي،تجهیزات شهربازي 

 اسیا و خاورمیانه وآفریقا. اروپا، وارداتي در حوزه

31-154  

16/11/97  

16/11/98  

15  

 شركت بازرسي فني نسا بین الملل

NASA 

INTERNATIONAL 

INSPECTION 

CO.(N.I.C) 

 

ورودي  -روبروي–خ ولیعصر)عج( -تهران

- 3طبقه  2617پالک -اصلي پارک ملت 

 19677-43188كدپستي -12واحد 

 021 - 22667000  تلفن : 

 021 -22668000دورنگار :

 محصوالت كشاورزي و روغن  هاي گیاهي ، مواد غذایي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني -

 موتور سیکلت ء:به استثناكاالهاي مصرفي -

          تجهیزات شهربازي و باديپله برقي ،   ءبه استثنا :كاالهاي صنعتي  -

 وارداتي در سراسر دنیا

21-157  

17/10/97  

17/10/98  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

16  

شركت تو آر اینسپکشن اند كوالیتي 

 سرویسز كیش

 
 

2R Inspection & 

Quality Services  

Kish Co 
 

 
شماره پالک  -بلوار جاسک -Aفاز  -كیش

 -واحد شماره یک -طبقه اول -A2تفکیکي 
 847كدپستي: 

 076-44462583    : تلفن

 076-44462584فکس: 

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي-

 پتروشیمينفت و مواد نفتي و پتروشیمي: -

 مواد معدني -
یي و پلیمر ایمیقطعات خودرو، ش ،يخانگ هی، اثاثيخانگ يلوازم برق :كاالهاي مصرفي -

 .، لوازم الکتریکي و الکترونیکي، سلولزي
ش  نفت، گاز و زاتیتجه :يصنعت  يكاالها- ش  ي، میپترو صنعت  نیما ي، تجهیزات آالت 

شي، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي، تجهیزات     کانیکي و ابزار دقیق، تجهیزات چرخ م

  مخابراتي

 وارداتي در سراسر دنیا

11-158  

21/03/89  

21/03/99  

17  

 شركت بازرسي روشاک پایا كنترل
ROSHAK PAYA 

CONTROL 

INSPECTION CO. 

خیابان  -بلوار آزادگان-امیرآباد-تهران

پالک  -20 شهید سید عباس ابطحي شرقي

 طبقه پنجم-2

 021-88026890:  تلفن

 021-88026657: دورنگار

 هاي گیاهيمواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن  -

 پتروشیمي :نفت و مواد  نفتي و  پتروشیمي  -

 مواد معدني -

صرفي      - هاي م صوالت                    كاال لت، مح سیک عات موتور عات خودرو، قط :خودرو، قط

شیمیایي ،      ساجي و چرم، لوازم الکتریکي و الکترونیکي، لوازم برقي خانگي،  سلولزي،ن

 اسباب بازي، لوازم ورزشي، لوازم پزشکي.

صنعتي - صنایع فلزي،    كاالهاي  صنعتي)خط تولید( ، تجهیزات مکانیکي و  شین آالت  : ما

ش  زاتیتجه، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي  يساختمان تجهیزات  ،يمینفت و گاز و پترو

 ، تجهیزات پزشکي و آزمایشگاهي. )آسانسور برقي( و باالبرها

 آمریکا، خاورمیانه و آفریقا،  اروپا و آسیاوارداتي در  

61-160  

07/03/89  

07/03/99  

 

18  

بازرسي فرا دانش  خدمات شركت  
FARADANESH 

INSPECTION 
SERVICES CO (FIS). 

خیابان استاد -خیابان كریم خان زند-تهران

 501واحد  285شماره –نجات الهي )ویال(

 021- 88925519 تلفن:  

 021-88925525دورنگار :  

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

مواد معدني-  

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

شیشه وسرامیک،مصنوعات ،، سلولزيينساج و يبهداشت،  يشیآرا ،محصوالتيکیالکترون

 شیمیایي و پلیمري و لوازم پزشکي.گرانبها،محصوالت 

صنعتي     - ش    :كاالهاي  صنعت  نیما ش     زاتیتجه ،يآالت   زاتیتجه ،يمینفت، گاز، پترو

 تجهیزات مخابراتي و مکانیکي.، ي فلز عی،صنايکیو الکترون يکیالکتر

 وارداتي در سراسر دنیا 

 

12-161 

30/11/97 

30/11/98  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

19  

 شركت بازرسي فني بین المللي پسنج

PESSANJ 

INTERNATIONAL 

TECHNICAL 

INSPECTION CO. 

 

 -كوچه پله سوم  -یوسف آباد -تهران

برج سرو  -2224پالک-ولیعصرخیابان 

 1602واحد - 16طبقه -ساعي 

 021-88555895تلفکس :

محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي، مواد غذایي -  

نفت و موادنفتي و پتروشیمي-  

مواد معدني-  

قطعات خودرو ، لوازم پزشکي، لوازم الکتریکي و الکترونیکي، : كاالهاي مصرفي -

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

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

  ي،تجهیزات ورزشي.شگاهیآزما زاتیتجهي و پزشک زاتیتجه

 وارداتي در سراسر دنیا 

21-162  

19/09/97  

19/09/98  

 

20  

شركت بین المللي بازرسي فني و 

 كاالي رهاورد صنعت البرز

RAHAVARD SANAT 

ALBORZ 

INTERNATIONAL 

INSPECTION CO. 

 

 

ابتداي بلوار -فلکه دوم صادقیه   -هرانت

نبش گلستان -بوستان یکم-كاشاني ..ا آیت

طبقه -ساختمان بارمان-21پالک -یک

 2واحد  -اول

 021-44973785تلفن:  

44036016-021 

 44031698دور نگار :

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

يكشاورز  

يمیو پتروش يمواد نفت، نفت-   

يمواد معدن -  

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

 ،يورزش لوازم ،يلوازم پزشک محصوالت آرایشي و بهداشتي،، یيایمی،ش  يکیوالکترون

     کلتیموتورس ،ياسباب باز

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

، باالبر )آسانسور برقي(يزلف    

فریقا و خاورمیانهآ و كانادا، آسیا و اقیانوسیه، امریکا حوزه اروپا،در   وارداتي  

 

11-165  

26/6/97  

26/6/98  

21  

  يالملل نیشركت بازرسي ب

 بازآفرینان صنعت جنوب

BAZAFARINAN 

SANAT JONOUB 

INTERNATIONAL 

INSPECTION (B.S.J) 

پالک  -سرو غربي -سعادت آباد–تهران 

  18و  6واحد -120

 021 22361941 – 22363074تلفن:  

 021-22352302دورنگار: 

 

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

   كشاورزي

 نفت، مواد  نفتي و  پتروشیمي  -

 مواد معدني  -

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

محصوالت آرایشي بهداشتي، رایانه و ، لوازم برقي خانگيالکتریکي و الکترونیکي، 

 مجموعه تلفن.

11-167  

16/11/97  

16/11/98  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

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

، مخازن تحت فشار و باالبر )آسانسور لیفتراک، جرثقیل، تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي

 برقي( ، تجهیزات الکترونیکي و مخابراتي. 

 وارداتي در سراسر دنیا

22  

 شركت بازرسي فني فالت پژواک
Falat Pejvak Technical 

Inspection Co 

-بلوار نسلون ماندال-كاووسیه –تهران 

-23پالک -خیابان شهید عقیل خلیل زاده

كدپستي:  -3واحد  -طبقه دوم

1969754585 

 021-43970000: تلفن

 021-43970111دورنگار : 

 ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي مواد غذایي-

 نفت ،موادنفتي و پتروشیمي -

  مواد معدني -

  خودرو و موتور سیکلت ءانبه استث كاالهاي مصرفي:-

معدني،  سازي، كشاورزي وه استثناء ماشین آالت سنگین، راهب :كاالهاي صنعتي -

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

 

21-168  

13/06/97  

13/06/98  

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 

 

 محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي مواد غذایي، -

 مواد معدني -

لوازم برقي خانگي، قطعات شیمیایي، ،و الکترونیکي  :لوازم الکتریکيكاالي مصرفي -

 سلولزي.  ، خودرو ، محصوالت نساجي 

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

تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي، تجهیزات نفت وگاز و پتروشیمي، ادوات كشاورزي و 

 تجهیزات پزشکي. 

 اروپاو آفریقا، وارداتي در آسیا،روسیه و كشورهاي تازه استقالل یافته ،خاورمیانه

11-170  

09/01/89  

09/01/99  

24  

 شركت بازرسي اینترتک قشم
INTERTEK QESHM 

INSPECTION CO. 

 -فارس  جیخل يادار يمجتمع تجار -قشم

 75پالک   -طبقه دوم

 076-35233515 : تلفکس

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -  

نفت ،موادنفتي وپتروشیمي-  

معدنيمواد -  

صرفي  - شکي لوازم و الکترونیکي ، الکتریکي  : لوازم كاالهاي م ساجي، ، پز شیمیایي،   ن

سلولزي، لوازم برقي خانگي، لوازم صوتي و تصویري، رایانه، مجموعه تلفن، اسباب بازي، 

شت  يش یلوازم آرا ،يکیلوازم مکان .اثاثیه خانگي ش  ،يو بهدا سرام  يا شه یلوازم   ،يکیو 

 .يمری.محصوالت پليلوازم ورزش

11-171  

13/03/89  

13/03/99  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

ابزار دقیق، ، فلزيي و صنایع مکانیکتجهیزات : ماشین آالت صنعتي ،كاالهاي صنعتي -

 تجهیزات الکتریکي والکترونیکي، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمي، باالبر)آسانسور برقي(

 تجهیزات كارخانه اي و ذوب فلز ، تجهیزات چرخشي. ، 

 ، خاور میانه و آفریقاآمریکا، اروپا،وارداتي در آسیا 

25  

شركت بین المللي بازرسي كیفیت 

 ایدرا

IDRA 

INTERNATIONAL 

QUALITY 

INSPECTION  CO 

 248پالک -خیابان شهید دستگردي  –تهران 

  1واحد -

 021- 26408176-9تلفن : 

 021-22275652دورنگار : 

 ياهیكشاورزي و روغن هاي گ ،محصوالتیيمواد غذا-

 يمیو پتروش ي، مواد نفتنفت-

 يمواد معدن-

  موتور سیکلتبه استثناء :  يكاالهاي مصرف -

به استثناء  باالبرها، انواع جرثقیل، لیفتراک، مخازن تحت فشار : يكاالهاي صنعت -

 شهربازي و بادي.  زاتیتجه،  (17020)مطابق با گواهینامه 

 ایدر سراسر دن يواردات

11-172  

80/30/89  

08/03/99  

26  

كیش -شركت رده بندي آسیا   
ASIA-KISH 

CLASSIFICATION 

Company (ACS) 

   -باالي هزار كاال -بازار هرمز -كیش

 E105واحد 

076 -45161944 تلفن :      

076-45164544دورنگار :    

 

مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-  

پتروشیميمو اد نفتي و پتروشیمي: ، نفت-  

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

  .يشهرباز زاتیتجه

 اروپا، آمریکاي جنوبي، آسیا و خاورمیانه وارداتي  در 

10-173  

22/05/97  

22/05/98  

27  
بازرسي فني و مهندسي  شركت 

پارس تیفینوآوران ك   
: پروانه  08/11/97 ابیارز اتیبه استناد مصوبه ه

نوآوران  يو مهندس يفن يشركت بازرس يبازرس

 يدامنه  ها و حوزه ها هیپارس  در كل تیفیك

 قیتعل يتا اطالع ثانو  ایسراسر دن یيایجغراف

 ..دیگرد

 
Pars Quality 

Innovators   Technical 

& Engineering 

Inspection Company  

 

-خیابان بهبودي-خیابان آزادي -تهران

-145پالک -نرسیده به چهارراه نصرت

 14واحد -طبقه چهارم-ساختمان بنیامین

 66092159تلفن : 

66092163-66092153-66092173 

 

 مواد معدني -

و الکترونیکي ،اثاثیه خانگي  الکتریکيلوازم ، :خودرو وقطعات خودروكاالهاي مصرفي -

 نساجي و چرم  محصوالت پلیمري ، ،لوازم برقي خانگي ،

صنعتي  - صنایع فلزي ،   يمکانیکتجهیزات : كاالهاي  صنعتي ،    و  شین آالت  تجهیزات ما

شاورزي ،  سازي ریلي ،  ك  تجهیزات نفت ،گاز و ادوات آبیاري ،تجهیزات الکتریکي ، و راه

 پتروشیمي

 در  اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،خاورمیانه و آفریقاوارداتي  

9-177  

23/07/97  

23/07/98  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

28  

 شركت بازرسي فني دریا كاال كنترل

DARYA KALA 

CONTROL 

INSPECTION 

SERVICES 

خیابان  –خ سهروردي شمالي  –تهران 

 -ساختمان سپیدار- 18پالک -كاووسي فر

  18واحد - 5طبقه 

 021- 88532204و88758987تلفن: 

 و88758987

 021-88532205دورنگار : 

 مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 نفت ، مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني -

 قطعات خودرو.  يکیلوازم مکان، آرایشي و بهداشتيلوازم  :كاالهاي مصرفي  -

صنعتي - شیمي ،  گاز و تجهیزات نفت و :كاالهاي  ش  صنایع فلزي. پترو صنعت  نیما  .ياالت 

     ي.کیمکانتجهیزات 

 سراسر دنیا وارداتي در  

9-185  

5/12/97  

5/12/98  

29  

آب و برق  زاتیتجه يشركت مهندس

رانیا  

IRAN WATER 

&ELECTRICAL 

EQUIPMENT 

ENGINEERING CO. 

 

خیابان میرزاي شیرازي شمالي –تهران 

 -طبقه سوم-242پالک _

 و    88709954تلفن :

 88709953دورنگار :

  يمیپتروش : يمیو پتروش ينفت ومواد نفت -

محصوالت  الکتریکي و الکترونیکي، لوازملوازم برقي خانگي، كاالهاي مصرفي : -

  .، قطعات خودرويمریپل

تجهیزات چرخشي، ابزار دقیق،ادوات كشاورزي ، صنایع فلزي  كاالهاي صنعتي : -

  ،تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي، تجهیزات نفت و گاز

 وارداتي در اروپا،آسیا و اقیانوسیه

9-186  

21/6/97  

21/6/98  

30  

 شركت پرنیان پایش اندیشه كادوس 
PARNIAN PAYESH 

ANDISHE KADUS 
CO( PPAK) 

 

خ دكتر -يشمال يسهرورد ابانخی–تهران 

 طبقه دوم -76 پالک–يقند

 

 88173128:تلفن

 88173140 -88172854دورنگار: 

  ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز ،یيمواد غذا-

 يمیو  پتروش  يمواد نفت، نفت-

 مواد معدني -

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

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

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

  ،لوازم ورزشي ،اسباب بازي 

تجهیزات  ، يکیو الکترون يکیالکتر زاتیتجه ، ياالت صنعت نیماش : يصنعت يكاالها-

 يفلز عیو صنا يکیمکان

 حوزه اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و كانادادر يواردات

9-195  

15/9/79  

15/9/89  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

31  

  شركت سیستم كیفیت فنون

 

Technical quality 

system co 
 

 يگاند ابانیخ-ونک دانیم-تهران

طبقه -7پالک  -نبش كوچه سوم-يجنوب

  14واحد -سوم

   021-88196717:تلفن

 021-89779738: دورنگار

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -  

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

 آرایشي وبهداشتي  

 و اقیانوسیه وارداتي در  آسیا

9-196  

11/05/98  

11/05/99  

32  

 يو مهندس يفن يشركت بازرس

كاال قیزاگرس تطب  

ZAGROS TATBIGH 

KALA CO 

خیابان شهید علي اكبر -فردوس –تهران 

-بزرگراه آیت اله كاشاني-سلیمي جهرمي

-طبقه پنجم-ساختمان گلزار-160پالک 

 1481893755كدپستي:  -20واحد 

 021- 49232000: تلفن

 021-49232901دورنگار : 

  ياهیگ يو روغن ها ي،محصوالت كشاورز یيمواد غذا -

 يمیو پتروش يمواد نفت ،نفت-

  يمعدن مواد- 

 به استثناء موتور سیکلت:  يمصرف يكاالها- -

به استثناء ماشین آالت كشاورزي، راهسازي. پله برقي. تجهیزات  : يصنعت ايكااله- -

 شهربازي  و بادي 

 ، خاورمیانه و آفریقاآسیا واقیانوسیه،وارداتي در اروپا  -

6-201  

25/04/89  

25/04/99  

33  

شركت بازرسي بین المللي آریا 

 سینا كنترل )آسکو(

ARIA SINA 

CONTROL 

INTERNATIONAL 

INSPECTION 

CO.(ASCO) 

 فرشته((   خیابان شهید فیاضي–تهران 

 6پالک -كوچه گرد غربي -خیابان بیدار –

 2واحد -

 021- 22019430تلفن :

 021-22019436: دورنگار

 

 ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت  كشاورز یيمواد غذا-

 يمیو پتروش يمواد نفت،  نفت-

  مواد معدني -

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

رایانه. مجموعه تلفن. مواد خودرو.  .،  لوازم مکانیکي، لوازم تحریر و ادارييبرق يخانگ

  شیمیایي.نساجي و چرم.

 ،يکیوالکترون الکتریکي زاتی،تجه يفلزصنایع  و يکیمکانتجهیزات   : يصنعت يكاالها-

انواع باالبر )آسانسور  .ماشین آالت صنعتي. ابزار دقیق .تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمي

 صنایع فلزي. .برقي(

 در سراسر دنیا وارداتي

9-202  

13/12/97  

13/12/98  

34  

نیانطباق راب ابانیشركت ارز  
ARZYABAN  

ENTEBAGH  RABIN 

Co 

– زاگرس خیابان– نیآرژانت دانمی –تهران 

 203 واحد -9 شماره

  021-88659200  -2: تلفن

 021-88781275دورنگار :  

 .یيایمیشمواد  . يکیو الکترون الکتریکيلوازم  .: قطعات خودرو  يمصرف يكاالها-

  .يسلولز .و چرم  ينساج

  (17020)مطابق با گواهینامه  تحت فشار مخازن . ماشین آالت صنعتي  صنعتي: يكاالها-
 

 قایفرآو  انهی، خاورم هیانوسیدر اروپا، آسیا واق  يارداتو

4-206  

21/20/89  

21/02/99  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

35  

 شركت لوید آلمان كیش

 

 

 

 

LLOYD  ALMAN  
KISH.CO 

واحد –طبقه ششم –برج تجاري صدف -كیش

603                                                  

 076-44453116 تلفن:

 076-44453119 دورنگار :

 

 پتروشیمي : يمیو پتروش ينفت و مواد نفت -

  يمواد معدن -

و  يصوت ،يکیو الکترون يکیالکتر ،يخانگ يلوازم برقسلولزي، :  يمصرف يكاالها-

 . و مجموعه تلفن انهیرا ،يو ادار ریتحر و يریتصو
انواع  ،يو كشاورز يمعدن ،يراهساز ن،یآالت سنگ نیماش يبه استثنا:  يصنعت يكاالها-

و تجهیزات   يو باد يشهرباز زاتیتجه فتراک،ی، ل)آسانسور برقي( باالبر ل،یجرثق

 ، پله برقيپزشکي

 در سراسر دنیا وارداتي

 

7-211  

16/11/97  

16/11/98  

36  

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 :

 مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

  پتروشیمينفت و مواد  نفتي و  پتروشیمي: -

 مصالح ساختماني غیر فلزي مواد معدني: -

لوازم و  نساجيسلولزي،  لوازم ورزشي و موتور سیکلت، ءبه استتثا كاالهاي مصرفي :- 

 پزشکي.

تجهیزات كارخانه اي و ذوب فلز ، تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي ،  : يصنعت يكاالها -

تجهیزات ساختماني ، باالبرو ماشین آالت  ابزار دقیق ، تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي ،

 .صنعتي

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

 افریقا

6-216  

13/9/97  

13/9/98  

37  

شركت مودي اینتر نشنال قشم 

 سرتیفیکیشن

MOODY 

INTERNATIONAL 

QESHM 

CERTIFICATION(MIC

) 

 

خ -شهرک سام و زال- داریبلوار سپ -قشم 

-طبقه دوم -17آپادانا ساختمان - سرو

 4واحد 
 

 076-  3 5248725:  تلفکس

 ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز یيمواد غذا -

 پتروشیمي : يمیو پتروش يمواد نفت ،نفت - 

 كاني هاي غیرفلزيي، فلز ریغ ي:مصالح ساختمان يمعدن مواد-

لوازم ارایشي و بهداشتي و نساجي، مواد شیمیایي ،لوازم الکتریکي و : مصرفي يكاالها-

الکترونیکي ،قطعات خودرو، قطعات موتور سیکلت ، لوازم مکانیکي، اسباب بازي، 

 سلولزي.اثاثیه خانگي.لوازم تحریر و اداري، لوازم پزشکي، لوازم ورزشي.

،ابزار  يآالت صنعت نیو لوله واتصاالت ، ماش يآالت صنعت نی:ماش يصنعت يكاالها-

تجهیزات شهر بازي و ي، میپتروش و گاز ،نفت زاتیو تجه  يروگاهین زاتی،تجه قیدق

                       ( .صنایع فلزي.17020بادي.مخازن تحت فشار )مطابق با گواهینامه 

7-217  

13/4/89  

13/4/99  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

 وارداتي در سراسر دنیا

38  

 .AZAR  SETAVIZ CO شركت آذرستاویز

میدان حکیم  -خیابان آزادي -تبریز

پالک -دانش دوم  -كوي دانش -نظامي

4.5  

 041-34777277تلفن :  

 041-34777300: دور نگار

 

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -  

  يمیو پتروش يمواد نفت ،نفت-

 مواد معدني -

صرفي  - ساجي  كاالهاي م شیمیایي ،قطعات خودرو  و خودرو ، ن سلولزي ،لوازم   :  ،چرم،

شتي    صوالت بهدا شي ،مح سرامیکي. موتور     .برقي خانگي ،لوازم ارای شه ایي و  شی لوازم 

 سیکلت.

صنعتي  - شاورزي ،تجهیزات مکانیکي و       كاالهاي  شین االت ك صنعتي ،ما شین االت  :ما

صنایع فلزي ،  الکترونیکي  شگاهي. ابزار دقیق.انواع     ، باالبر و  شکي و آزمای تجهیزات پز

 جرثقیل.پله برقي.

سیه،خاورمیانه    سیا و اقیانو ستقالل    ، و آفریقا وارداتي دراروپا ،ا شورهاي تازه ا سیه و ك رو

 یافته

6-219  

25/3/89  

25/3/99  

39  

شركت اندیشه پردازان صنعت 

    (ASP) پرشیا

ANDISHEH 

PARDAZAN SANAT 

PERSIA   CO. 

خیابان چهارم –گر شمالي رخیابان كا–تهران 

 طبقه دوم 40پالک–

 

 88222700 -3تلفن :  

 88229728دور نگار : 

مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-  

  نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -
يمواد معدن-  

خودرو،  ،قطعاتيکیو الکترون يکیلوازم الکتر ، يخانگ اثاثیه: يرفصم يكاالها-

مري، قطعات سرامیک، محصوالت پلیلوازم شیشه ایي، ، يو بهداشت يشیمحصوالت ارا

 ، شیمیایي، نساجي و سلولزي.موتور سیکلت و دوچرخه
ها  - ش    يصنعت  يكاال ما عدن  يآالت راهساااز نی:  يبرق زاتی،تجه يو كشاااورز ي،م

فت وگاز  ،  يکیالکترون، شیمي  ن کان تجهیزات ، قی،ابزار دق و پترو نایع     و  يکیم  يفلزص

ش  صنعت  نی،ما شک  زاتی،تجه)خط تولید(   يآالت   شار يپز )مطابق با  ، مخازن تحت ف

 (17020گواهینامه 

 سراسر دنیادر   يواردات

5-220  

08/08/97  

08/08/98  
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انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

40  

سازان  نهیبه يفن يشركت بازرس

 ایرانیاناعتماد صنعت 

BEHINE SAZAN 

ETEMAD SANAT 

IRANIYAN 

TECHNICAL 

INSPECTION CO. 

 

خیابان  -خیابان فارابي )چایکنار(-زیتبر

پالک -اول دمشقیه غربي-رضا نژادشهید 

  ساختمان بسا-121

041-33251317-18:   تلفن       

041-33251319دورنگار:      

 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 -

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

  خودرو

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

 ، تجهیزات بادي.راکتفیل

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

2-227  

08/06/97  

08/06/98  

41  

  IS TEHRAN اس تهران يآشركت 

COMPANY 

 

 دانیم  - يقائم مقام فراهان ابانیخ -تهران 

 50پالک  -يخدر دیشه ابانخی –شعاع 

 021-88323116-20:  تلفن

 021- 88344487:  دورنگار

 ياهیگ يو روغن ها يكشاورز ،محصوالتیيمواد غذا-

 يمیو پتروش ي، مواد نفتنفت -

 يمعدنمواد -

  به استثناء خودرو و موتور سیکلت : يمصرف ياالهاك-

شاورزي ،        :  يصنعت  يكاالها- سازي و معدني ، ك سنگین ، راه شین آالت  ستثناء ما به ا

 تجهیزات شهربازي و بادي، پله برقي، لیفتراک ، آسانسور برقي( ) باالبرها انواع جرثقیل،

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

 یافته

4-230  

9/11/97  

9/11/98  

42  

 شركت گسترش كیفیت صنعت رهام

 

 

 
ROHAM INDUSTRY 

&QUALITY 

DEVELOPMENT CO 

 

تهران ، خیابان شهید بهشتي، خیابان 

 2، واحد 15پاكستان، كوچه چهارم ، پالک 

    021- 88747821-2تلفن:     

 021-88525766دورنگار:     

 مواد غذایي محصوالت كشاورزي روغن هاي گیاهي -

  مواد معدني-
 يلوازم برق يمریپل و یيایمی: خودرو و موتور سیکلت و قطعات آنها ،شكاالهاي مصرفي-

و بهداشتي،  لوازم آرایشي، ينساج و ي، سلولز يکیالکترون و يکیلوازم الکتر ، يخانگ

و سرامیکي، رایانه و مجموعه تلفن، لوازم پزشکي و محصوالت شوینده ، لوازم شیشه اي 

 لوازم ورزشي.
ماشین آالت  كارخانه اي و ذوب فلز،، الکتریکي و : تجهیزات مکانیکي كاالهاي صنعتي-

و گاز  تجهیزات نفت ،،صنایع فلزي ماشین االت صنعتيمعدني وكشاورزي  راهسازي ،

 تجهیزات پزشکي وتجهیزات آزمایشگاهي.پتروشیمي، مخازن تحت فشار، 

 وارداتي در سراسر دنیا 

5-232 

30/11/97 

30/11/98 
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انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

43  
 مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک

: 07/05/98به استناد مصوبه هیات ارزیاب  *

مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک پروانه بازرسي 

سازمان از تاریخ به دلیل عدم انجام تعهدات 

 تا اطالع ثانوي تعلیق گردید. 04/04/98

 
RESEARCH 

CENTER  OF  

INFORMATIC 

INDUSTRIES 

(RCII) 

خیابان شهید –خیابان كریم خان زند –تهران 

–خیابان رود سر -عضدي )آبان جنوبي (

 3پالک 

 021- 88925950تلفن :

 021-88937658:دورنگار

 مواد معدني  -

 :تجهیزات پزشکي كاالهاي صنعتي -

 وارداتي  در آسیا و اقیانوسیه 

4-234 

3/12/97 

3/04/98 

44  

 يصنعت مهندس يالملل نیشركت ب

شیك يابتکار آب  

 

EBTEKAR ABI KISH 

ENGINEERING 

INDUSTRY 

INTERNATIONAL 

CO. 

خ -میدان اقتصاد -بلوار ایران -كیش

 10واحد  EX24 -ساختمان-2اقتصاد

 076-44471474تلفن: 

 

  مواد غذایي محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 نفت، مواد نفتي و پتروشیمي-

 .مصالح ساختماني غیرفلزي مواد معدني: -
  يمحصوالت سلولز ،يخانگ يلوازم برق، قطعات خودرو ، شیمیایي :يمصرف يالهاكا-

پتروشیمي، تجهیزات نفت، گاز و ، يفلز عیو صنا يکیمکان زاتیتجه: يصنعت يكاالها-

 .تجهیزات الکتریکي و الکترونیکي
 وارداتي در سراسر دنیا

3-235  

04/04/89  

04/04/99  

 

45   

نیجهان نو يكاال شیشركت پا  
 

 
PAYESH KALAY 

JAHAN NOVIN CO 

 

 

 

محله شهید بهشتي   -بخش مركزي –تهران 

كوچه دل افروز  -خیابان ولي عصر -تهران

  سومطبقه   -4پالک  -

 021- 88535332:    تلفن

 021- 88527375دورنگار :    

 ياهیگ يو روغن ها يمحصوالت كشاورز ،یيمواد غذا-

 يمواد معدن-

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

 .يپزشک ،يبهداشت يشیآرا

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

 .يو پزشک يکیو الکترون الکتریکي

 کایاروپا، آمر قا،یو افر  انهی،  خاورم هیانوسیو اق ایدر حوزه  آس يواردات

3-237  

24/8/97  

24/8/98  

46   

 شرویگستران پ شیپاشركت 

 

 

 
 

 
PAYESH GOSTARAN 

PISHRO.CO 

كوچه -كوچه پونک-ولیعصر -تهران

 طبقه سوم-19پالک -شناسا

 1967753989كدپستي: 

   021-26217095:   تلفن

26217329-021   

26217604-021   

26217573-021   

 021-26216629دورنگار: 

 مواد غذایي، محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 مواد نفتي و پتروشیمي، نفت -

 موادمعدني -

 و موتور سیکلت. خودروبه استثناي  :يمصرف يكاالها-

به استثناي ماشین آالت سنگین،راه سازي، معدني، كشاورزي : يصنعت يكاالها-

   انواع باالبر )آسانسور برقي( ،تجهیزات شهربازي و بادي،

 وارداتي در سراسر دنیا

3-238  

24/8/97  

24/8/98  
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انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

 TECHNICAL انیل تونیشاخه زشركت بازرسي فني   47

INSPECTION 

SHAKHE 

ZEYTOON LIAN Co 

روبروي درب خروجي –دهقان بلوار–بوشهر

ساختمان  –كوچه رستوران میالد  –گمرک 

 افق 

   077-33342001:  تلفن

 077-33343499دورنگار : 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 يمیو پتروش ينفت، مواد نفت -

 مصالح ساختماني غیرفلزيمواد معدني:  -

قطعات خودرو، لوازم خانگي برقي، شیمیایي و  پلیمري،  ،خودرو : يمصرف يكاالها-

محصوالت آرایشي و بهداشتي، اسباب بازي و  لوازم مکانیکي، لوازم الکتریکي و 

 جي و چرم ، رایانه و مجموعه تلفن، موتور سیکلت.الکترونیکي، سلولزي، نسا

 لزي، تجهیزات پزشکيماشین آالت صنعتي، تجهیزات مکانیکي و صنایع ف :كاالهاي صنعتي-   كا

 ما   ماشین آالت كشاورزي، باالبرها )آسانسور برقي(

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

 افتهی

3-239 

22/05/97 

22/05/98 

   TEHRAN شركت خبرگان بین المللي تهران  48

INTERNATIONAL  

EXPERTS   

COMPANY(TIE Co) 

انتهاي ناهید -بلوار آفریقا)جردن(-هرانت

طبقه چهارم-35پالک -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 

 و خاور میانه و آفریقا کایآمر، ایاروپا ، آس حوزه  در وارداتي

4-240  

09/11/97 

09/11/98 

 

خدمات مهندسي ارتقا گستر  شركت  49

 پویا

 

ERTEGHA GOSTAR 

POUYA 

ENGINEERING 

SERVICES CO. 

 

تهران، خیابان شیراز جنوبي، پایین تر از 

 2، واحد 14اتوبان همت، كوچه یاس، پالک 

  021-  88068440-1تلفن:  

 021-88068442دورنگار: 

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي-

 نفت، مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

 كاالهاي مصرفي -

 به استثناء تجهیزات بادي : كاالهاي صنعتي-

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

  آفریقا

 

3-242 

26/06/97 

26/06/98 
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

 ARYA FOULAD فوالد قرن ایآر يمهندس يشركت فن  50

GHARN 

TECHNICAL 

&ENGINEERING CO 

خیابان  -زیتون كارمندي– اهواز

 33پالک  -بین زهره و زیبا -جهانگیري

  061-34437439تلفن:

 061-34450179دورنگار : 

 

 

 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیاهي-

 پتروشیمي نفت، مواد نفتي و پتروشیمي: -

 مصالح ساختماني غیرفلزي مواد معدني:-

 به استثناء خودرو، موتور سیکلت و نساجي : يصنعت يكاالها-

 به استثناء انواع جرثقیل، لیفتراک،وسایل حمل و نقل سنگین،  : يمصرف يكاالها-

 ماشین آالت راهسازي، معدني، كشاورزي.

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

 

4-243 

15/11/97 

15/11/98 

 يالملل نیب يفن يبازرسشركت   51

گستر فراز ایشنت  

SHANTIA GOSTAR  

FARAZ 

INTERNATIONAL  

TECHNICAL 

INSPECTION CO. 

خیابان قاضي  -بلوار سازمان آب -مشهد

 -5و3بین قاضي طباطبایي -طباطبایي

-2واحد -طبقه اول-170پالک 

 9184973981كدپستي:

-37233127-37246951تلفن :   

372660080-051 

 051-37244853 دورنگار: 

 مواد معدني-

 شیمیایي لوازم مکانیکي، لوازم الکتریکي و الکترونیکي، :كاالهاي مصرفي-

و الکترونیکي،  : تجهیزات مکانیکي و صنایع فلزي،تجهیزات الکتریکي كاالهاي صنعتي-

 تجهیزات ساختماني و باالبرها .

  افتهیتازه استقالل  يو كشورها هیروسو اقیانوسیه ،   ایآس دروارداتي 

2-254 

07/03/98 

07/03/99 

وانیشركت بل  52  BALIVAN Co يكو -ششم ابانیخ-وزرا ابانیخ -تهران 

 ساختمان كتاب سرا -17پالک  -دل افروز 

 021- 88107630-2تلفن : 

 021-88717819دورنگار : 

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

 معدنيمواد  -

         لوازم مکانیکي، لوازم الکتریکي و الکترونیکي، لوازم برقي  : يمصرف يكاالها -

 ، شیمیایي.قطعات خودرو.سلولزي.، رایانه ، نساجي خانگي

، ، (خط تولید)تجهیزات الکترونیکي و ماشین آالت صنعتي   :كاالهاي صنعتي-

 تجهیزات مکانیکي. صنایع فلزي

 و اروپا انهیخاورم ه،یانوسیاق اویدر آس  يواردات

2-258 

13/03/98 

13/03/99 

صنعت انرژي كرخهشركت   53  KARKHE 

ENERGY SNANT 

CO 
 

 5طبقه  -7پالک  -میدان  راه آهن – اهواز

 

   061-3366143تلفن:

 061-3366142دورنگار : 

 

 به استثناء غالتهي: مواد غذایي ،محصوالت كشاوري و روغن هاي گیا-

  : پتروشیمينفتي و پتروشیمي نفت، مواد -

 مواد معدني -

 

1-264 

25/11/97 

25/11/98 
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "ایراني  "شركت هاي بازرسي 

 

انه، برابرتشریفات مندرج لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پروواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

مان انقضاء هیچگونه اعتراض زمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه به درج  .در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 بعدی مسموع نمی باشد .

ف
ردی

 

 
 نام اختصاصي بین المللي نام شركت

 

 شماره و تاریخ  زمینه بازرسي تلفن و دورنگار -نشاني دفتر شركت 

 صدور و انقضاء

 پروانه بازرسي

زم اسباب بازي، ابزار و كاالهاي مورد مصرف در تعمیر و نگهداري، لوا: يمصرف يكاالها-

الکتریکي، لوازم برقي خانگي، لوازم صوتي و تصویري، لوازم تحریر و اداري، اثاثیه 

 خانگي، لوازم شیشه اي و سرامیکي، شیمیایي، لوازم مکانیکي، محصوالت شوینده. 

، تجهیزات ساختماني، تجهیزات فلز كارخانه اي و ذوبتجهیزات  : يصنعت يكاال ها-

 الکترونیکي و مخابراتي، تجهیزات فرآیندي و صنایع فلزي.

 وارداتي در خاور میانه و آفریقا ، اروپا ، آسیا و اقیانوسیه
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "خارجي  "شركت هاي بازرسي 

وانه، برابرتشریفات لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پرواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

ه درج زمان انقضاء بمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه  .مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

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- 17 

2019/01/01 

2020/01/01 

17- 112 

11/10/97 

   11/10/98     

 

 

 

IMPORT  
-FOOD STUFF& AGRICULTURAL and  HERBAL OILS  PRODUCTS 

-PETROLEUM &PETROCHEMICAL  

-MINERALS  

-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING VEHICLES & MOTORBIKE 

-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING, 

 MINING AGRICULTURAL MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE 

VESSELS, LIFT TRUCK, PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT. 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي -

 مواد معدني-

، مخازن تحت  ي، كشاورز يو معدن ي، راهساز نیآالت سنگ نیماش ءبه استثنا :كاالهاي صنعتي- 

 بادي، لیفتراک و تجهیزات شهربازي و لیجرثقانواع ، آسانسور برقي( )باالبرها ، يفشار و شهرباز

 و موتور سیکلت خودرو ءبه 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  –خیابان آفریقا  -تهران  

 صندوق پستي  -2طبقه  8پالک 

1966883477 

  22057422تلفن :  

 22057352دورنگار : 

 
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 

1 

 
 

117 -16                                                                                                                                                                                                                                                                        

2019/01/01 
2020/01/01 

61- 117  

11/10/97 

11/10/98  

 

IMPORT: 
 - FOODSTUFF & AGRICULTURAL & HERBAL OILS PRODUCTS 

- MINERALS 

-  CONSUMER PRODUCTS: CHEMICAL, ELECTRICAL HOUSEHOLD APPLIANCES & 

HOUSEHOLD & ELECTRONIC APPLIANCES, TEXTILE &LEATHER, PC, AUDIO-VIDEO 

APPLIANCES, VEHICLE PARTS  

-INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING HEAVY DUTIES, ROAD BUILDING, MINING, 

AGRICULTURAL MACHINERY, LIFTS, TYPES OF CRANES, PRESSURE VESSELS, LIFT 

TRUCK, PLAY GROUND & INFLATABLE EQUIPMENT 

 مواد غذایي و محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 مواد معدني                    -

 
COTECNA INSPECTION 

(IRAN)  

No.48- 37 th Ave –sarafha st.-saadat 

abaad 

 Tehran-Iran 

Tel, Fax: 88684367 

 ایراناینسپکسیون اس ا  شركت كوتکنا

خیابان شهید سرلشکر منصور وطن  -تهران

خیابان شهید دكتر لواساني  -پور شمالي

 طبقه همکف-166پالک  –)فرمانیه( 

 1937743451كد پستي: 

 22691400تلفکس : 

 
58 Rue de La Terrassiere 

1211 

Geneva 6  -  

SWITZERLAND 

Tel  : 0041 22 849 6900 

Fax: 0041 22 849 6909 

 
COTECNA 

INSPECTION S.A. 
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "خارجي  "شركت هاي بازرسي 

وانه، برابرتشریفات لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پرواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

ه درج زمان انقضاء بمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه  .مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

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

و  ،لوازم خانگي برقي و اثاثیه خانگي ،كاالي الکترونیکي ،نساجيشیمیایي  كاالهاي مصرفي :-

 صوتي و تصویري ،قطعات خودرو چرم ،رایانه شخصي ،

، آالت سنگین،راهسازي،معدني و كشاورزي، انواع جرثقیلستثناي ماشین ه ابكاالهاي صنعتي : -

 مخازن تحت فشار،تجهیزات شهر بازي و بادي

  وارداتي   در سراسر دنیا  

118-15 

2019/05/01 

2020/05/01 

15- 118 

11/02/98 

11/02/99  
 

EXPORT: 

-FOODSTUFF&AGRICULTURAL PRODUCTS &HERBAL OILS 

-  PETROLEUM &PETROCHEMICAL. PRODUCTS 

-MINERALS 

-CONSUMER PRODUCTS: EXCLUDING MOTORCYCLE 

- INDUSTRIAL PRODUCTS: EXCLUDING TYPE OF CRANES 

 مواد غذایي ،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي-

 نفت و مواد نفتي و پتروشیمي-

 مواد معدني-

 یلانواع جرثق يبه استثناكاالهاي صنعتي: -

 به استثناي موتور سیکلت:  كاالهاي مصرفي-

 
S.G.S (IRAN) Ltd. 

No. 73-18 th  Alley – Bokharest - 

Arjantin Square-TEHRAN – IRAN 

Tel: (98-21)88736554-88542400 

Fax  : (98-21)88736075 

  یران( لیمیتداشركت اس جي اس ) 

اول  -  میدان آرژانتین  -تهران 

 73پالک  18نبش كوچه   -بخارست

 88736554و 88542400تلفن : 

 88736075دورنگار:  
 

   1 PLACE DES 

ALPES, 1211 

Geneva 1 , 

SWITZERLAND 

 

Tel:(41-22)739 94 111 

 

Fax:(41-22)739 98 86 
 

 

 
 S.G.S S.A  
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 تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي  وارداتي "خارجي  "شركت هاي بازرسي 

وانه، برابرتشریفات لوگیری از حذف نام خود از لیست، در خصوص تمدید پرواگذاری کار به شرکت های بازرسی حتما به تاریخ انقضاء پروانه توجه شود. شرکت ها مکلفند حداقل دو ماه قبل از تاریخ انقضا ،به جهت جدر هنگام 

ه درج زمان انقضاء بمسئولیت هر گونه عقد قرار داد خارج از بازه زمانی)تاریخ( مندرج در جدول بر عهده طرفین قرار داده بوده و با توجه  .مندرج در آیین نامه تایید صالحیت شرکت های بازرسی کاال اقدام نمایند

 هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نمی باشد .

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

145-14 

2019/02/25 

2020/02/25 

41-145  

06/12/97 

06/12/98 

 

IMPORT  : 

-FOOD STUFF,AGRICULTURAL PRODUCTS&HERBAL OIL  

-PETROLEUM &PETROCHEMICAL PRODUCTS: PETROCHEMICAL 
-MINERALS 

CONSUMER PRODUCTS: DETERGENT PRODUCTS, POLYMER 

PRODUCTS, CHEMICAL.MEDICAL APPLIANCES, MECHANICAL 

APPLIANCES. 

-INDUSTRIAL PRODUCTS: MECHANICAL EQUIPMENT.PRECISION 

TOOLS   
 

 مواد غذایي،محصوالت كشاورزي و روغن هاي گیاهي -

 يمیپتروش :نفت و مواد نفتي و پتروشیمي- 

 مواد معدني-

، محصوالت پلیمري،محصوالت شیمیایي. لوازم ندهیمحصوالت شوكاالهاي مصرفي: -

  پزشکي، لوازم مکانیکي.

 تجهیزات مکانیکي . ابزار دقیق.كاالهاي صنعتي: -
 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   

كوچه  -سهروردي شمالي خیابان  -تهران 

6واحد -طبقه دوم-70پالک-حمید قدس  

    88434546 تلفن : 

 8 8438200دورنگار : 

 

BOOMPJES270,3011 XZ 

– Rotterdam  

 THE  NETHERLANDS 

Tel : +3110 -2823390  

Fax: +31104123967 

 

CONTROL UNION 

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