
 
 
 

 

 

 به نام خدا
 

با هدف مشاوره در جهت صدور گواهینامه های ایزو )استاندارد های بین  1390( در سال BVPپاسارگاد )  شرکت بهسان ویژن

 المللی(، مجوز های صادرات و بازرسی کاال های وارداتی از کلیه کشور ها ، بنادر و مرزها فعالیت خود را آغاز نموده است.

اوره در جهت اخذ گواهینامه های مدیریت کیفیت در تمامی حوزه هاست )پیمانکاری در تمامی زیر عمده فعالیت های شرکت مش

شاخه ها، نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی، شبکه های مخابراتی و ...(  همچنین این شرکت با بهره گیری از چندین مشاور 

سیستم های کنترل مدیریت کیفیت تاکنون سعی نموده رضایت  برجسته و مجرب با بهترین رزومه در فیلد کاری در جهت آموزش

 مشتریان خود را جلب نماید.

 آلمان TUV Intercertآلمان،  TUV Nordهمکاری این شرکت با شرکتهای صادر کننده گواهینامه بین المللی از جمله 

،SGS  ،سوییسURS ،انگلستانBRS  ،آمریکاAlliance کانادا  ،Nobel Cert ،آلمانQAL  بیرو وریتاس فرانسه، ، انگلستان 

TUV International  ،ایتالیاTUV Wissen  آلمان و چندین شرکت معتبر دیگر این امکان را برای مشتریان گرامی فراهم

 نموده که با توجه به اهداف سازمانی خود، خدمات و محصوالت خود را با کیفیت هر چه بیشتر ارایه نمایند.
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 لیست مشتریان برگزیده شرکت:

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 وضعیت سیستم زمینه فعالیت نام سازمان ردیف

 

 اول همراه 1

 شرکت ارتباطات سیار

 TL 9000 خدمات تلفن همراه و اینترنت ارایه

 لوله پلیمر راوند شرکت 2

 مستر پایپ

 ISO 9001:2008 مرو پلی لوله تولید

 بیمکث 3

 ستاره طالیی

 ISO 9001:2008 هود ، سینک ، اجاق گاز تولید

ISO 17025 

ISO 10002 

CE MARK 

 ISO 9001:2008 دوربین مدار بسته تجارت الکترونیک عرش گستر 4

 ISO 9001:2008 پیمانکار و مشاوره ابنیه مهندسی مشاور گسترش آماد 5

ISO14001 

ISO18001 

 ISO 22000 مرکز بهداشتی درمانی نارستان امام حسیبیم 6

 ISO 9001:2008 تولید شیر آالت بهداشتی پارس نوین 7

ISO14001 

ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید مبدل برقی کول سامر 8

 ISO 9001:2008 تولید ظروف یکبار مصرف یکبار مصرف غیبی 9

 ISO 9001:2008 ایداتاطالع رسانی مناقصات و مز آریا تندر رسانه 10

 ISO 9001:2008 تولید لوله و پروفیل آریا وا 11

 ISO 9001:2008 تولید روغن های صنعتی روغن صنعتی پارسیان 12

 ISO 9001:2008 تولید نخ و پارچه به نخ سازان 13

 ISO 9001:2008 تولید محصوالت غذایی بهرام تاپ توس 14

 COC BV تولید هود ، سینک ، اجاق گاز ن(توسعه بازرگانی اخوان جم )اخوا 15

 ISO10002:2004 تولید اجاق گاز گروه صنعتی بوتان ) سروی گاز( 16

 ISO 9001:2008 تولید جک های باالبر صنعتی پاریزان صنعت 17

ISO 18001/ISO14001 

CE MARK/ IMS 

 

 

 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 ISO 9001:2008 مشاوره مالی حسابرسی مالیاتی شرکت روشنگران 18

 ISO 10002 / ISO14001 

 ISO 27000/ ISO18001 

مهندسی خرید و اجرا در زمینه های پست  ویرا رایان خلیج فارس 19

 ، تجهیزات برقیUPSبرق، خطوط 

ISO 9001:2008/ IMS / ISO 

10002/ HSE 

 ISO 9001  /ISO 10002 خرید تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی کیا تجهیز 20

  ISO 9001:2008 پیمانکاری کو سازهشرکت حافظ نی 21

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 / ISO 9001  /ISO22000 تولید رب گوجه فرنگی و انواع کنسرو زرین عصاره شمال 22

HACCP 

سفارش ، تامین ، فروش و خدمات پس از  راهدار صنعت ماشین 23

فروش محصوالت ماشین آالت و انواع 

 XCMGجرثقیل شرکت 

ISO 9001:2008 

 /ISO 10668 

تولید و بسته بندی و صادرات پسته و  پسته آریا 24

 خشکبار

ISO 9001:2008 

 /ISO 22000/ HACCP 

 ISO 9001:2008 پیمانکاری شرکت گسترش آماد 25

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

تولید مواد و عصاره شیرین بیان جهت  زاگرس شیرین بیان 26

 مصارف دارویی

ISO 9001:2008/HACCP/ 

FDA/GMP 

 ISO 9001  /ISO 10006 پیمانکار و مشاور مهندسین مشاور طاق 27

 

 حامی صنعت پژوه 28

 

 ISO 9001:2008 پیمانکار

14001- HSE/ IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 پیمانکار بنیان بتن پارس 29



 
 
 

 

 

 

 

 ISO 9001:2008 پیمانکار کیفیت گسترش آریا 30

ISO14001 

HSE/ IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید انواع المپ کم مصرف صبا افشان غرب 31

 ISO 9001  /ISO 10002 پزشکی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی 32

 ISO 9001:2008 وارد کننده تجهیزات خودرو فامیکو 33

 ISO17020 بازرسی فنی کاال اندیشه پردازان نوین 34

 FDA / CE MARK دی غذای دام و طیورتولید و بسته بن سپاهان دانه پارسیان 35

 ORGANIC PRODUCT محصوالت گلخانه ای کیوان سبز میاندو آب 36

 ISO 9001  /ISO 14001/ OHSAS تولید ظروف دندانپزشکی زالل طب شیمی 37

18001/ ISO1002 /CE MARK 

 ISO 9001:2008 وارد کننده تجهیزات پزشکی توان قدرت ایرانیان 38

ISO 13485 / CE MARK/ FDA 

خدمات مشاوره و طراحی و نظارت بر پروژه  گروه فن اوری افرا 39

 های نفتی

CE MARK 

  ISO 9001:2008 1پیمانکار گرید  تونل سد آریانا 40

ISO14001 

HSE/ IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید سیمان گروه سنگ زاگرس 41

ISO 18001/ HSE-MS 

 ISO 9001:2008 CE MARK ید کفپوشتول رویال پالستیک آذر 42

 HACCP/ ISO 22000 تهیه و طبخ غذا رستوران ژاپنی کنزو 43

ISO 9001:2008 

 ISO 9001  /HACCP تهیه و طبخ غذا رستوران گیالنه 44

مشاور معماری، شهرسازی، گردشگری،  شهریگ 45

 اقتصاد و سرمایه گذاری

ISO 9001:2008 

ISO14001 

HSE/ IMS/ ISO18001 

 



 
 
 

 

 

 

ایجاد، توسعه، نگهداری و طراحی  طبیعت نمای سبز 46

 فضای سبز

ISO 9001:2008 

ISO14001 

HSE/ IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید لوله لوله سمنگان 47

 ISO 9001:2008 طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی ماشین سازی بابک 48

 ISO 9001:2008 درمانیبهداشتی  خدمات بیمارستان شهید دکتر چمران 49

ISO15189 

 ISO 9001:2008 اجرای پروژه های ساختمانی شرکت  مهندسی پندارش 50

51 DR WIN  تولید درب و پنجره  کاروانسرای نازنینUPVC ISO 9001:2008 

ISO14001 

ISO 17025/CE MARK/HSE/ 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید ظروف یکبار مصرف ظروف یکبار مصرف ترمه 52

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

چاپ و نشر و ترجمه کتاب، ناشر برگزیده  انتشارات بین المللی الهدی 53

 المللیبخش ناشران بین

ISO 9001:2008 

 ISO 9001:2008 تولید قند و شکر آذر قند نقده 54

 ISO 9001:2008 /HACCP/ ISO تهیه و طبخ غذا تهیه غذای قریشی 55

22000 

تهیه و توزیع انواع مصالح های ساختمانی و  ازه نما گسترشس 56

صنعتی، طراحی و اجرای پروژه های 

 ساختمان سازی و بازسازی

ISO 9001:2008 

14001-18001 

 ISO 9001:2008 ماشین سازی کارگاه صنعتی سدید 57

 UPVC ISO 9001/ ISO 10002تولید درب و پنجره  گروه تضامنی بنی عامریان 58

 CE MARK تولید کننده و وارد کننده بلبرینگ فراز آریان 59

 



 
 
 

 

 

 

 UPVC ISO 9001:2008تولید پروفیل  دنیای پروفیل پی وی سی غرب 60

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید شامپو و مواد ارایشی بهداشتی پارس آزمای طب )سریتا( 61

ISO14001 

CE MARK/ FDA/IMS/ 
ISO13485/ISO18001 

 ISO 9001/ CE MARK تولید ظروف پالستیکی نوید پالستیک 62

خدمات مهندسی، ساخت تجهیزات  تکنام پاسارگاد 63

 صنعتی

ISO 9001:2008 

 ISO 9001:2008 تهیه و طبخ غذا رستوران سنتی ماهور 64

 ISO 9001:2008 ماشین آالت پسماند مهرتریلر رباط 65

ی، فونداسیون و مقاوم پیمانکار ساختمان سیپورت 66

 سازی سازه ها

ISO 9001:2008 

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 ماشین آالت صنعتی بورینگ تهران صنعتی کارگاه 67

تولید کننده مواد شیمیایی و پوشش های  ناژ ماناشیمی 68

 خودرویی

ISO 9001:2008 

 HACCP/ ISO 22000 تولید کننده کیک اسفنجی عالی طعام 69

ISO 9001:2008 

دکوراسیون و تولید انواع مصنوعات چوبی و  کاسپین فضاسازان 70

 مبلمان استیل

ISO 9001:2008 

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید انواع جک های هیدرولیک سپنتا هیدرولیک اراک 71

تاسیسات و تجهیزات، برق، بهره برداری از  گلشن آرمان شرق 72

 CNGاه های جایگ

OHSAS 18001 / HSE-MS 

 ISO 9001:2008  فرا گستر تجارت ایرانیان 73

ISO14001 

ISO 22000/IMS/ ISO18001 



 
 
 

 

 

 

 Iso 9001-14001-18001-ims تولید بشکه مرآت 74

طراحی، ساخت و تولید انواع باالبرهای  لجور هیدرولیک 75

 هیدرولیکی و صنعت باالبر و جرثقیل

ISO 9001:2008 

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی جهان گستر 76

 ISO 9001/ HSE-MS پیمانکار ابنیه مهندسین مشاور پیمون 77

 ISO 9001/ ISO 10002 پزشکی و ورزشی وپرورش اندام بدنسازی فدراسیون 78

تولید فیلتر های هوا و نفت و گاز و  پرگاسیران 79

 و غذایی , پتروشیمی

CE MARK/ FDA 

 ISO 9001:2008 تولید کاشی دو پخت کاشی مارلیک مه 80

81 

 

 ISO 9001: 2008/ HACCP تولید چای بازرگانی صداقت مهر آفرین

  ) چای صداقت ( 82

 ISO 9001:2008 تولید کاشی تک پخت کاشی درخشان 83

 CE MARK/ FDA بالتین تولید تجیزات پزشکی پویندگان پزشکی پردیس 84

 ISO 9001:2008 پیمانکاری ابنیه گروه مهندسی طهور 85

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 پخت 3پخت و  2تولید کاشی و سرامیک  سرام نگار 86

تولید و واردات درب های ضد سرقت و  ایرانیان درب نما گستر 87

 ریموت دار

ISO 9001:2008 

ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 ISO 9001:2008/ISO22000 بسته بندی و صادرات خشکبار شرکت شهد افزون 88

HACCP/ FDA/ HALAL 

خدمات دندانپزشکی، زیبایی، ایمپلنت و  کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف زاده 89

 ارتودنسی

ISO 9001:2008 

-ISO 9001-14001-18001-IMS مشاوره صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فرآیند سازان سام شیمی 90

HSE 



 
 
 

 

 

 

تک تام نوین ) تعاونی کارکنان تام  91

 ایران خودرو (

فعالیتهای عمرانی در زمینه ساخت و 

 ساز پروژه های تاسیساتی

ISO 9001:2008/ISO22000 

HACCP/ SFBB 

خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی  92

 آسمان پرواز ایرانیان

 ISO 9001:2008 خدمات مسافرتی و جهانگردی

 ISO10668 /ISO 9001 سازنده نردبانهای خانگی وکشویی آلوم پارس پله 93

 ISO 9001:2008 تولید شیرینی شیرینی فرمانیه 94

ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف و  گروه صنعتی پرشین ارم آریا 95

 فشار قوی، بانک خازنی

ISO 9001:2008 

و دستگاه های  تولید مبدل های هوایی کویل سازان آریا 96

 تهویه مطبوع

ISO 9001-14001-18001-IMS-

HSE 

ساخت ماشین آالت تولید خمیر کاغذ،  توان و تولید سلولز پایتخت 97

 کاغذ و مقوا

ISO 9001:2008 

شرکت  1125نمایندگی رسمی کد  98

 بیمه سامان

 ISO10002 ارائه خدمات بیمه

 ISO 9001:2008 کیترینگ سامان فود 99

 /ISO 22000 HACCP/ GMP 

سوسیس  , تولید فراورده های گوشتی پویا پروتئین 100

 کالباس و بسته بندی گوشت و مرغ

ISO 9001:2008 

ISO14001/10002 

ISO 22000/ HACCP/ ISO 

 ISO 9001:2008/ISO22000 بسته بندی خشکبار و پسته شمس الهدی 101

HACCP/ 

-ISO 9001-14001-18001-IMS مدیریت پروژه های عمرانی قرب کربال 102

HSE 

 ISO 9001/ COC SGS پخت 2تولید کاشی  سارا کاشی 102

تولید کننده انواع چکمه های صنعتی و  تولیدی کفش اتحاد ممتاز 103

 کشاورزی

ISO 9001-14001-18001-IMS-

HSE 

 ISO 9001/ HACCP تهیه و طبخ غذا تهیه غذای مهماندار 104



 
 
 

 

 

 

 ISO 9001:2008 خدمات آموزشی لی دیلمانموسسه آموزش عا 105

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک عادل نیا 106

 ISO 9001/ HSE-MS پیمانکاری ساختمان برج میالد 107

 ISO 9001/ HSE-MS پیمانکاری ساختمان تجارت دریک 108

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک وحدت 109

ال جمهوری اسالمی فدراسیون فوتب 110

 ایران

 ISO 9001:2008 پزشکی و ورزشی

 ISO 9001/ COC BV اجر پزی نیا اجر فخاری 111

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی الوند موزاییک 112

پیمانکاری خنثی سازی مناطق جنگی  راهیاب بصیر 113

 و مین

ISO 9001:2008 

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک اشراف 114

 ISO 9001:2008 مهندسی مشاور مهندسین مشاور مشانیج 115

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک ایرانمهر کشاورز 116

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک گلها 117

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک شایسته 118

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک زمرد 119

 ISO 9001:2008 خدماتی نگاه پردازان اندیشه 120

ISO14001/ ISO18001 

 ISO 9001:2008 تولید  انواع فر صنعتی فر ممتاز شریف 121

 ISO 9001:2008 تولید و واردات صنایع روشنایی شرکت دیالیت 122

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک میرزایی 123

 ISO 9001/ ISO18001 موزاییک سازی تیک میبدموزاییک اتوما 124

ISO14001/ COC BV / 

 CE-9001 تولید اسباب بازی درج توی 125

COC BV / 



 
 
 

 

 

 

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک تک اصفهان 126

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک سعادت 127

 ISO 9001/ COC BV موزاییک سازی موزاییک علی اصغری 128

 ISO 9001:2008 تهیه و طبخ غذا تهیه غذای رضاداد پارسیان 129

ISO22000/HACCP 

 ISO 9001:2008 پیمانکار عمرانی، ساختمانی و ابنیه آویده پارس 130

ISO14001 

HSE-MS 

/ ISO9001/ISO22000 تهیه و طبخ غذا رستوران شانلی 131

HACCP/ ISO 10002 

 ISO 9001:2008 د زعفرانتولی زعفران حسینی 132

ISO22000/HACCP 

 ISO 9001:2008 خدمات حمل و نقل حمل و نقل ایرانیان 133

 ISO 27000 خدمات شهری شهرداری مناطق پنج گانه استان تهران 134

 ISO 9001/ ISO13485 تولید تجهیزات بیمارستانی بهساز شفا 135

 ISO 9001/ ISO13485 تولید باند و پانسمان کنعان طب فارس 136

 ISO 9001:2008 رستوران رستوران النه کبوتر 137

 ISO 9001:2008 تولید مواد غذایی فامیال 138

 ISO 9001:2008 تولید آبمعدنی آبمعدنی الکان 139

ISO22000/HACCP 

 ISO 9001:2008 /ISO22000 تولید و بسته بندی زعفران زعفران امید 140

 HACCP-22000-9001 بمیوهتولید ا شهد نوش خزر 140

تولید دستگاه امحاء زباله های  آرش پاک تجهیز 142

 بیمارستانی

ISO 9001:2008 

 ISO 9001:2008 تولید روغن مایع گروه فریکو ) نینا( 143

ISO22000/HACCP 

 



 
 
 

 

 

 

 

 ISO 9001/ ISO13485 تولید سوزن سونوگرافی ساریا مهر 144

 ISO 9001/ ISO13485 سونوگرافی تولید ژل پرتو پرداز آریا 145

 ISO 9001:2008 شوینده و بهداشتی گلرنگ ) پدیده شیمی نیلی( 146

-ISO 9001-14001-18001 تولید روغن جامد و نباتی روغن جهان 147

22000-HACCP 

 ISO 9001:2008 پیمانکار ساختمان سنگ شیر پارس 148

 ISO 9001/ ISO13485 شوینده و بهداشتی اقلیم دانش ) شامپو من( 149

-ISO 9001-14001-18001-IMS پیمانکار آب اندیشان آذر 150

HSE 

 ISO 9001:2008 تولید آبمیوه و کنستانتره افشاره پارس افروز 151

ISO22000/HACCP 

-ISO 9001-14001-18001-IMS تولید قالب های شکالت ایده راه صنعت 152

HSE 

را در زمینه های مهندسی خرید و اج فوالد گستر 153

پست برق، خطوط انتقال برق، خطوط 

 توزیع برق، تجهیزات برقی و مخابرات

ISO 9001-14001-18001-IMS-

HSE 

 ISO 9001:2008 تولید و بسته بندی نمک و ادویه نمک سپیدانه شیراز 154

ISO22000/HACCP 

 ISO 10002 تولید و بسته بندی نمک و ادویه گلها 155

 ISO 17020 بازرسی آسانسور  وشهر بازی جهد رای شرکت هزار 156

 ISO 9001:2008 بسته بندی خشکبار صنایع بسته بندی ستاره درخشان 157

ISO22000/HACCP 

 ISO 9001/ CE MARK المپ کم مصرف نما نور غرب 158
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 گاز و برق

9001 

حسابداری حسابرسی و مدیریت  پیشگامان مدیریت بهنگام 350

 مشاوره

HSE 

 Iso 9001 یانرژ انتقال خطوط و یطراح کنترل، نیرو چهارمحال پیمان 351

HSE-MS/ISO14001 

IMS/ ISO18001 



 
 
 

 

 

 

 HACCP-22000-18001-9001 کترینگ و آشپزخانه زرین زینت گستر 352

-27001-18001-14001-9001 پیمانکاری صنعت دریایی فراساحل کسری قشم 353

29000-10004-IMS-HSE 

 ینگهدار و ریتعم نصب، ن،یتام تابناکپترو پایدار 354

 یمیپتروش گاز، نفت، یبرا زاتیتجه
Iso 9001 

HSE-MS/ISO14001 

IMS/ ISO18001 

بهره برداری از پاالیشگاه های نفت و  اقتصاد مقاومت پایدار 355

 گاز و پتروشیمی

9001 

 BV COC CERTIFICATE تولید کننده ورقه های فوالد فوالد اکسین خوزستان 356

 E-mark تولید کننده آینه های خودرو برازش صنعت 357

-27001-18001-14001-9001 پیمانکاری صنعت دریایی پترو سان دریا 358

29000-10004-IMS-HSE 

 CNG Iso 9001بهره برداری از جایگاه  گاز افرا اخگر البرز 359

HSE-MS/ISO14001 

IMS/ ISO18001 

ساخت و نصب  مهندسی و طراحی و آران سیج 360

سازه های فلزی و درب و پنجره 

 آلومینیومی

Iso 9001 

HSE-MS/ISO14001 

IMS/ ISO18001 

 CE MARK تولید کننده دستگاه کنتور خوان سگال پردازش 361

-10002-18001-14001-9001 تولید کننده پروفیل در و پنجره کنت وین 362

CE 

 ISO9001-22000-HACCP تولید کننده و بسته بندی زعفران زعفران مسعود 363

مهندسی و پیمانکاری پروژه های نفت،  نارفام 364

 گاز و برق

ISO9001, ISO 14001, ISO 

18001, IMS, HSE 

 

 ICT ISO 27000-ISO20000خدات مهندسی و مشاوره  امن نگر سامان 365

 BRS-SQF-GFSI-IFS تولید کننده محصوالت غذایی خوش خوراک 366

 



 
 
 

 

 

 

 

-CNG ISO 9001-14001-18001بهره برداری از جایگاه  مشاوره تحلیل انرژی آذر آبادگان 367

IMS-HSE 

 BV COC CERTIFICATE تولید کننده بلوک های اتوکالو پلیمر بتن 368

-ISO 9001-14001-18001 پیمانکاری پترو عمران مهد سازه 369

IMS-HSE 

روش و نصب تجهیزات دوربین ف آرتنوس آریا 370

 مداربسته و اطفاء حریق
ISO 9001-14001-18001-

IMS-HSE 

 ISO 27001 خدمات شبکه و سخت افزار آتی نگر 371

  مشاوره و مهندسی و پیمانکاری سامان سد رود 372

ISO 9001-14001-18001-IMS-

HSE 

-10002-18001-14001-9001 تولید کننده پروفیل در و پنجره سان وین 373

CE 

مشاوره و مهندسی سیستم تصفیه آب  تصفیه پیشرفته پارس 374

 و فاضالب

 

9001-14001-18001-HSE-5S-

EOTA 

 ISO9001 خدمات بازرگانی خدمات آموزشی بازرگانی ایران 375

-CNG ISO: 9001-14001-18001بهره برداری از جایگاه  پترو ماد سبز کیش 376

IMS-HSE 

 

 ISO 13485-GMP تولید کننده تجهیزات پزشکی طبایمن محفوظ  377

 ISO9001-14001-18001-IMS پیمانکاری بهساز بلند پایه 378

تولید کننده تجهیزات پزشکی و مکمل  ساتراپ فارمد 379

 های ورزشی
ISO9001-22000-13485-

HACCP 

 ISO 15189 آزمایشگاه تشخیص طبی آزمایشگاه بیمارستان امام حسین 380

 PVC ISO 9001-BV COCتولید شیلنگ و پروفیل  ترو پویان آروینپ 381

 IEC-TS 62257 تولید پانل های خورشیدی آریا سوالر صنعت 382



 
 
 

 

 

 

 ISO22000-BV COC کشتارگاه مرغ و طیور زرین پران 383

 ISO 9001 پیمانکاری والیان جم 384

-ISO 9001-14001-18001 خدمات بازرگانی وزین تکوین 385

IMS-HSE 

 ISO9001-10002 خدمات بازرگانی آریا بهین ترخیص 386

-ISO 9001-14001-18001 پیمانکاری تموج 387

IMS-HSE 

-ISO 9001-14001-18001 آزمایشگاه ژئوتکنیک خاک و راه آزما 388

IMS 

-ISO 9001-14001-18001 پیمانکاری تفت و گاز و پتروشیمی فید ال آمن 389

IMS-HSE 

 ISO 9001-ISO 16949 تولید کننده قطعات خودرو ان رای سالمتبانی 390

 ISO 9001-22000 تولید کننده محصوالت لبنی نوشانوش بینالود 391

 . پيچيده و خاص قالبهاي وتوليد طراحي آریا پالست 392
 ماشين و محصوالت

 روتومولدينگ آالت

GBP 

-ISO9001-1400-GMP کشتارگاه و بسته بندی طیور سیمین بال 393

HACCP-HALAL 

 BRC – HACCP تولید کننده شیرین بیان شیرین بیان زاگرس 394

 HACCP-18001-22000-9001 تولید کننده محصوالت غذایی چین چین 395

 

-CE-GMP-9001-220000 تولید کننده خشکبار شمس الهدایی 396

HACCP-BRC-HALAL 

 upvc 9001-14001-1800-10002-ceتولید درب و پنجره های  پاپا وین 397

mark 

 ce mark-9001  برج و بارو فارس 398

تولید کننده انواع الستیک خودروهای  مارون الستیک 399

 سبک و سنگین
9001-29001 

 



 
 
 

 

 

 

 10668-10002-9001 آزانس مسافرتی پرواز شاهین گشت 400

-ISO 9001-14001-18001  مهاجر صنعت سبز اراک 401

IMS-HSE 

-ISO 9001-14001-18001 مهندسی و ساختمان سازی سعه فراگیر جاهدتو 402

IMS-HSE-29001-3834 

 haccp-gmp-22000-9001 قنادی قنادی تانیش 403

-ISO 9001-14001-18001 پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی عقاب سفید 404

IMS-HSE-29001 

-HACCP-10004-10002-9001 متل، رستوران و کافی شاپ مجموعه پذیرایی ایرانیان 405

SFBB 

صادرات واردات و پیمانکار نفت و گاز و  دریا کوالک بوشهر 406

 پتروشیمی
9001-14001-18001-IMS-

HSE-CRM-10002-39001 

 9001:2015 تولید کننده یخچال و فریزر فیلور 407

 CE-18001-14001-9001  همایش رای افزار 408

میلیمتری  1ه سنگ های تولید کنند انیس وال بوکان 409

 منعطف
9001-CE MARK 

-ISO 9001-14001-18001 سرمایه گذاری در بورس و بازار کیان پرتال 410

IMS-HSE 

-ISO 9001-14001-18001 فنی و مهندسی و عمران سیوان پارمیس 411

IMS-HSE 

 CE MARK تولید دمپر های ضد انفجار موسسسه فنی شاهرخی 412

 IEC 62257 پنل های خورشیدی دبرق آفتابی یز 413

 ISO 14644 بیمارستانیClean room فراز کاویان 414

-ISO 9001-14001-18001 تولید عایق پشم سنگ و لوله و پنل پشم سنگ ویال 415

IMS-12241 

-ISO 9001-14001-18001 تولید انواع رزین های صنعتی صدر رزین خاور 416

IMS-HSE 



 
 
 

 

 

 

 -ISO 9001-14001-18001 پیمانکاری مهندسی و کادوس 417

-CNG 9001-14001-CODEX-DINبهره برداری از جایگاه  پترو گستر آبهای خزر 418

CRM 

-ISO 9001-14001-18001 فنی و مهندسی پویا صنعت آوای مدرن 419

IMS-HSE 

 10002-9001 تولید فرش های ماشینی فرش پردیس 420

 10002-9001 ش های ماشینیتولید فر فرش کتیبه مهر کاشان 421

 HACCP-HALAL-22000-9001 تولید کننده انواع محصوالت پروتئینی پیشگامان مبین الوند 422

تولید انواع نخ و فیالمنت های خام و  عطرین نخ قم 423

 تابیده
9001-14001-18001-IMS 

تولید کننده انواع درب و پنجره های  گرین وین 424

UPVC 
9001-14001-18001-CE-

10668 

تولید انواع عایق های رطبتی و افزودنی  NSGنوآوران صنعت  425

 های بتن
9001-14001-HSE-CE 

MARK—PRODUCT CERT 

-IMS-18001-14001-9001 فنی و مهندسی تعمیر و پشتیبانی پتروفام 426

HSE-29001-10006-10002 

-ISO 9001-14001-18001 پیمانکار نفت و گاز و پتروشیمی دادمهر تجهیز 427

IMS-HSE 

 16949-18001-14001-9001 تولید کننده انواع روغن موتور نت لوب ایران )کاسترول انرژی( 428

 HACCP-HALAL-22000-9001 تولید کننده آب معدنی نگین نوش غرب 429

-ISO 9001-14001-18001 تولید انواع سنگ های ساختمانی صنایع سنگ جاوید ایرانیان 430

IMS 

 CE MARK تجهیزات الکترونیکی صنعتی آرا نیرو سپاهان 431

تولید کننده انواع اسباب بازی ساده و  درج توی )ممقانیان( 432

 کنترلی
9001-CE MARK 

 9001:2015 فنی و مهندسی تعمیر و پشتیبانی نت پویا 433

 HALAL قنادی قنادی سولدوز 434



 
 
 

 

 

 

 ce-18001-14001-9001 وتولید محصوالت نان آریاک نانو صنعت 435

 Hi-Tech 9001-14001-18001-ceتولید صنایع  آریاک گروپ 436

 9001 تولید سبزیجات و خشکبار صنایع غذایی اطمینان 437

-ims-18001-14001-9001 تزریق پالستیک صنایع آبکاری نگین 438

hse-ce-16949 

 haccp-halal-22000-9001 تولید میوه خشک و خشکبار قدرکاران مبتکر پارس 439

 haccp-BRC-ce-22000-9001 تولید شربت های گیاهی گلبهار گستر کویر یزد 440

 HACCP-BRC-22000-9001 بازرگانی خشکبار و سبزیجات خشک درسا کویر رفسنجان 441

 HALAL محصوالت آماده و نیمه آماده گوشتی مواد غذایی زین 442

-IMS-18001-14001-9001 ی و خدمات دریاییپیمانکار مارینا انرژی سبز کیش 443

HSE-29001 

 HACCP-22000-9001 کشتارگاه و تولید مرغ درنا مرغ دلیجان 444

 IT 9001-27001-20000-10002خدمات  طلوع فردا ایرانیان 445

 IMS-HSE-1800-14001-9001 طراحی و مشاوره برق و ماشین آالت صنایع کنترل دقیق پارت 446

-IMS-18001-14001-9001 پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی گسترش آریا کنترل 447

HSE 

 3Dتولید بلوک های پلی استایرن و  فرایند فوم پارس 448

WALL 

9001-14001-18001-IMS-

HSE 

 9001 تولید لوله و اتصاالت آبراهان پالست 449

-IMS-18001-14001-9001 تولید محصوالت عایق و آکوستیک فراز عایق زرین 450

HSE-29001 

-3D WALL 9001-14001-18001-IMSتولید مش و مفتول و  استارمش 451

HSE 

-18001-14001-13485-9001 تولید کننده تجهیزات پزشکی سخت پی دژ سازان 452

IMS-CE 
 



 
 
 

 

 

 

 IMS-18001-14001-9001 تولید و تامین تجهیزات صنعتی تجهیزات صنعتی دلوار افزار 453

 IMS-ISO-18001-14001-9001 تولید گازهای صنعتی های صنعتی دلوار افزارگاز 454

29001 

 HACCP-HALAL-22000-9001 تولید تن ماهی شیالت نگور 455

-IMS-HSE-18001-14001-9001 پیمانکاری طراحی نصب و راه اندازی الکتریک کیان دیزل 456

10002 

-IMS-HSE-18001-14001-9001 زیپیمانکاری تونل سا ایمن سازان تدبیر پارس 457

10002-10006 

458 AL-HILU 18001-14001-9001 پیمانکاری-IMS-HSE 

459 AL-SUBTAIN پیمانکاری ISO 17025 

 ISO 10668 پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی بهگام فرایند نوین 460

-10002-18001-14001-9001 حمل و نقل سهراب گشت 461

IMS-HSE 

 IT 9001-27001-20000خدمات  ل نوینشبکه نس 462

 IMS-18001-14001-9001 تولید رنگ های صنعتی و ساختمانی لیان پلیمر 463

 ims-hse-18001-14001-9001 پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی آبراه گستر پارس 464

 IMS-18001-14001-9001 طراحی و ساخت و اجرا فرودگاه مشاورین بانیان دیماس 465

-IMS-HSE-18001-14001-9001 تولید لوله های آب و گاز پترو صنعت نجف آباد 466

12176 

-IMS-HSE-18001-14001-9001 واردات و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی کیمیا تجهیز یاران 467

10002-10004 

 TQM-18001-14001-9001 مدیریت و تامین منایع انسانی آرمان صنعت پادمیرا 468

 18001-14001-9001 تولید بلوک و قطعات سیمانی دانا بتن 469

 18001-14001-9001 تولید بلوک و قطعات سیمانی قطعات بتنی مصباح 470

 CE MARK تولید کننده تهویه هوا و چیلر بلو باکس گروپ 471

-ims-hse-18001-14001-9001 پیمانکاری نفت و گاز و پتروشیمی سیوان دریا 472

10002-10004-29001 

 



 
 
 

 

 

 

تعمیر و نگهداری و پیمانکاری نفت و  پیشکار صنعت 473

 گاز و پتروشیمی
9001-14001-18001-IMS-

HSE 

طراحی مهندسی و تامین نیروی  آوا تجارت ماندگار مهام 474

 پیمانکاری نفت گاز برق و پتروشیمی
9001-14001-18001-IMS-

HSE 

-10002haccp-22000-9001 غذاییتولید کننده محصوالت  شکوه نگین آسیا)مهرگان( 475

gmp 

 تولید کننده تجهیزات پزشکی آوای لیان داروی پارس 476

 

GMP 

مهندسی و طراحی و ساخت و نظارت   لیدوما دنیا نگار 477

 شبکه
9001-14001-18001-IMS-

HSE 

و  CNGبهره برداری از جایگاه  طاهر صنعت امید 478

 پیمانکاری نفت و گاز
9001-14001-18001-IMS-

HSE 

-IMS-18001-14001-9001 پیمانکاری نظارت تعمیرات تارک دیزل پارسی 479

HSE 
-IMS-18001-14001-9001 تولید و فروش محصوالت عایق عقیق سازه ارک 480

HSE 
پیمانکاری اب و راه و نظارت بر پروژه  همیاران توسعه آب و خاک 481

 های عمرانی و نقشه کشی
9001-14001-18001-IMS-

HSE 

-CNG 9001-14001-18001-IMSبهره برداری از جایگاه  پاک سوخت مهر البرز 482

HSE 

-IMS-18001-14001-9001 پیمانکاری نظارت تعمیرات سپنتا صنعت موتور 483

HSE 
-IMS-18001-14001-9001 بازرگانی تجهیزات عمرانی شجرت المعالی 484

HSE 
 9001 تولید سیم و کابل الکترو پرسو 489

 ims-hse-18001-14001-9001 ماشین سازی گروه صنعتی پور رضا 490

 CNG 9001-14001-18001-ims-hseبهره برداری از جایگاه  پیشرو صنعت پارسیان گیل 491



 
 
 

 

 

 

 CNG 9001-14001-18001-ims-hseبهره برداری از جایگاه  تجهیز سپهر پاالیش پارس 492

 haccp-22000-9001 ت و ابنباتتولید شکال صنایع غذایی کوهیار 493

 13485-9001 تجهیزات پزشکی منشور طب آریا 494

 18001-14001 مانیتورینگ فزار تجهیز جم 495

 ims-hse-18001-14001-9001 پیمانکار ساختمان تکریس بنا 496

 9001 مشاور حقوقی راه قانون پارسی 497

 EFQM-27001-20000-9001  رایا نیرو کهن پارسیان 498

 CNG 9001-14001-18001-ims-hseبهره برداری از جایگاه  مهر آفینان سوخت پاک 499

 GMP-CRM-9001 کترینگ دکورانی 500

تولید و فروش سنگهای ساختمانی و  صنایع سنگ درکاو 501

 تزیینی

9001-6756-20567-21537 

 ims-hse-18001-14001-9001 تولید کننده دیوارپوش ایده آل پوشش 502

 ims-hse-18001-14001-9001 تولید و فروش سنگهای ساختمانی الماس تبریز 503

 ims-hse-18001-14001-9001 تولید کننده قطعات استحکام سوله 504

 ims-hse-18001-14001-9001 سرمایه گذاری و پیمانکاری ساختمان معین کوثر 505

 HSE یافتخدمات شهری و باز نو اندیشان آتیه سازان ایالم 506

 9001  پیروز صنعت اصفهان 507

 9001 پیمانکار ساختمان بنا سازان ساینا بتن 508

 ims-hse-18001-14001-9001  پتروفیدار 509

 hse- -18001-14001-9001 تولید بتن و قطعات بتنی آران 510

 9001 پیمانکار پایا نیرو کهن پارسیان 511

 



 
 
 

 

 

 

-ims-hse-18001-14001-9001 کار نفت و گاز و پتروشیمیپیمان پارس کوشان اروند 512

29001 

 پاژند پاد 513

 

 10004-9001 بازرگانی تجهیزات هوایی

 10002-13485-9001 کلینیک زیبایی و تجهیزات پزشکی پرتو پزشکی پایا پارت 514

بهره بردار از جایگاه سوخت و پیمانکار  پیشتازان انرژی سپهر 515

 حوزه پتروشیمی

9001-14001-18001-ims-hse 

 9001 تولید ورق های سرد پروفیل پروفیل صباح 516

 CE MARK-13485-9001 تولید کننده فیلتر  و بازیافت بیمارستانی توسعه ایمنی الکترونیک باختران 517

 ims-hse-18001-14001-9001 حمل و نقل شهری و بین شهری شقایق سفر 518

 CNG 9001-14001-18001-ims-hseه برداری از جایگاه بهر توان افروز هیراد 519

 HACCP-22000-9001 تولید کننده رب و سس گوجه فرنگی زرین عصاره شمال 520

-27001-18001-14001-9001 خدمات تلفنی و اینترنتی و شبکه ارتباط سازان سهند 521

 -9000تی ال -20001

 18001 خدمات اینترنت و شبکه آلما فناوری کیش 522

 آسیا گستر قادری 523

 

 ims-18001-14001-9001 بازرگانی
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