
 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 دبیرخانه بررسی و تائید صالحیت آزمایشگاههاي همکار و مجاز

 )فهرست آزمایشگاههاي همکار و مجازتأیید صالحیت شده با دامنه عملکرد اساس محصول بر(

ف
ردی

 

 ندامنه فعالیت بر اساس محصول و آزمو نام مسئول فنی نام آزمایشگاه
مجوز  کمیته فنی

 رداريره ببه
 تمدید

 تلفن آدرس

 فاکس
 حوزه دانشگاه

 حیدري نیا مهندس 1
 )همکار(

 حیدري نیا مهندس
 ،میوه سبزیجات،کمپوت کنسرو،شیرینی شکالت، غالت حبوبات،گوشت پروتئین،شیرلبنیات

 نوشیدنی دم کردنی و آبمعدنی،  ادویه چاشنی

 22/6/83 بهره ب
 25/1/95 پایان

 95 پ وم س خ شهرك دانشگاه  -اهواز
0611 

3342414 
 خوزستان

 ماد 2
 )همکار(

 قراداشخانی کترد
  یلفانی روزبه کترد 
 مریم رضائیان کترد

کمپوت ، میوه سبزیجات، شیرینی شکالت، گوشت و پروتئین، غالت حبوبات، شیرلبنیات
ها آزمایشگاه سم  و   ادویه و چاشنیمعدنی، روغن و چربی  ، نوشیدنی، دم کردنی و آبکنسرو

 و بافت شناسی  )فلزات سنگین(شناسی 

 4/12/83 بهره ب
 19/7/92 پایان

اختراعی  ك زادگان  حبیب خ آزادي  خ  -تهران
 11 پ 

66037477 
66045587 

 ایران

 پیام سالمت نیشابور 3

 )همکار(
 مهندس

 محمدرضاشفیع زاده  

و میکروبیولوژي تشیرلبنیا، گوشت و پروتئین، غالت حبوبات، میوه و سیزیجات، کمپوت کنسرو
 بهداشتی

 22/6/83 بهره ب
 2/10/93 پایان

 4انتهاي جمهوري-بلوار جمهوري -نیشابور
051 

1-32230710 

 مشهد
 

 سازمان منطقه آزاد کیش 4
 )مجاز(

 فلورا فقیهی مهندس
 فائزه ریاحی مهندس 

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
،ادویه و چاشنی ها ،  و آب معدنی ،روغن و چربی، )غیر دارویی(، نوشیدنی،دم کردنیبزیجاتس

 آرایشی و بهداشتی وآزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي
 پژوهش سراي پروفسور حسابی–کیش،صفین  10/5/93 پایان

0764 
42-4422141 
2-4433021 

 هرمزگان
 

 توان 5
 )همکار(

 کترد
 فرشید ابوالفتحی عراقی 

  co q10 و ن مقدار روي و آهناندازه گیري ویتامین ها در مواد غذایی و مکمل ها ، تعیی،
 در کرمهاي ضدآفتاب SPF اندازه گیري غذایی، در مکمل هاي

 4/12/83 بهره ب
 30/4/95 پایان

مرکز رشد فرآورده هاي دارویی دانشگاه شهید 
 -مجتمع آموزشی و پژوهشی نیایش –بهشتی 

 اروسازيجنب دانشکده د

88848259 
88842583 
88846755 

 شهید
 بهشتی

 نوبل 6

 )همکار(
 مهندس

  محمد روحی الله  

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، میوه و غالت حبوباتگوشت و پروتئین ،شیر و لبنیات، 
 ادویه و چاشنیروغن و چربی وو آبمعدنی،)غیر دارویی(سبزیجات،نوشیدنی و دم کردنی

 4/12/83 بهره ب
 25/1/95 پایان

دوم واحد  ط آهن ساختمان میالد  ه را خ  -تبریز
207 

041 
20-35513518 

35516727 

آذربایجان 
 شرقی

 رازي 7

 )همکار(
 شیال صفائیان کترد 

پروبیوتیک  شنی،کمپوت و کنسرو ، ادویه و چاشیرینی شکالت، غالت حبوبات
 یشگاه تخصصی میکروبیولوژيو آزما) بیفیدوباکتریوم اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس(ها

 4/12/83 بهره ب
 5/6/94 پایان

 -نوساز ك لبافی نژاد خ  –دانشگاه  خ  –تهران 
 19735-166یا صندوق پستی 4واحد  -7شماره 

66460971 
 

 ایران

 بهبودگران صنعت 8
 )همکار(

محسن عادلی  کترد
 مصطفی امیري مهندس

و آب  کردنی ، ، نوشیدنی، دمشیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت  و پروتئین ، 
 میوه سبزیجاتمعدنی، 

 31/1/88 بهره ب
 4/5/91تعلیق 

 خرم آباد خ شریعتی پل اناري
0661 

2231441 
 لرستان

9 

 

مرکز تحقیقات غدد درون 
 )مجاز(ریز و  متابولیسم

 )اندازه گیري ویتامین ها و آمین هاي بیوژن(مکمل هاي غذایی باقر الریجانی کترد
 15/5/84 بهره ب

 25/10/88 پایان
شریعتی  دکارگر شمالی بیمارستان  خ  -تهران

 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم 5 ط 
3-88026902 

88029399 
 ایران

شرکت مکمل سازي  10
 )همکار(هشتگرد

محمدرضا مشهدي  کترد
 محمد اسمعیل

ح معدنی و آزمایشگاه سم شناسی ، مکمل هاي غذایی ،ویتامینها و امالغالت حبوباتشیمی 
 )فلزات سنگین(

 4/12/83بهره ب
 3/12/92 پایان

 103قطعه  3فاز  -شهر صنعتی -هشتگرد
0262 

18-4226017 
 البرز

 به آزما 11
 )همکار(

 مهندس
 صغرا رنجبر زاهدانی  

میوه ،کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوبات، گوشت پروتئین،شیرلبنیات
 نی،دم کردنی و آب معدنی و روغن چربی،نوشیدسبزیجات

 15/5/84 بهره ب
 11/10/93 پایان

خ سمیه خ شهدادي روبروي اداره کل  شیراز
 5تعاون پ 

0711 
32290492 

 فارس



 ویرومد 12

 )همکار(
 اسماعیل صابرفر کترد

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
و آب معدنی ، روغن و چربی ،مکمل هاي غذایی )غیر دارویی(وشیدنی،دم کردنی ، نسبزیجات

 ها،ادویه و چاشنی،اندازه گیري ویتامین 

 15/5/84 بهره ب
 5/6/94 پایان

پارك علم و فناوري -جاده دماوند 20کیلومتر 
 96پالك -9ينوآور-پردیس

76250679 
66949644 
66924010 

 ایران

13 

 

 ایران
 )همکار(

 

حسین ریحانی  کترد
 محمد افتخاري مهندس

 )فقط سرب فلزات سنگین(سم شناسی، آزمایشگاه غالت حبوباتگوشت و پروتئین، 
 31/1/88 بهره ب
 18/2/94 پایان

 14و  12بین سعادت -جاده سنتو-مشهد
051 

36654618 
36674022 

 مشهد

 انجمن صنایع شوینده  14

 )همکار(آرایشی و بهداشتی 
  کترد

 ر تنکابنیسید محمد باق

فلزات سنگین ، شیمی و میکروبیولوژي، اسانس و (آرایشی و بهداشتی شامل آزمایشات 
آبی سبز ( 12490و11680و74260وC1 74160رنگ بهداشتی با عناوین 5در زمینه (رنگ

 )شمیایی و فیزیکی(کرمهاي ضدآفتاب SPFاندازه گیري -51319و ) زرد قرمز و بنفش

 22/6/83 بهره ب
 20/10/93 پایان

بلوار کشاورز خیابان کبکانیان کوچه –تهران 
 2 ط -86هفتم شماره 

88967115 
88958532 
88958533 

 ایران

 مرجعان خاتم 15
 )همکار(

 مهندس
 منافی سید محمد حنی 

 مهندس
 علیرضا اکبرزاده مفرد 

زیرالنون، پاتولین، آفالتوکسین (شامل مایکوتوکسین ها (آزمایشگاه تخصصی سم شناسی
و باقیمانده آفت کش ها در ) سرب،کادمیوم،مس وآهن(فلزات سنگین شامل) وکسیناکرات

 )فقط برنج و گوجه فرنگی(محصوالت کشاورزي

 26/2/85 بهره ب
 20/10/92 پایان

انتهاي خانی آباد نو،ضلع شمالی بزرگراه  –تهران 
آزادگان،میدان مرکزي میوه و تره بار،ساختمان 

 مدیریت مرکزي

7-55503584 
55503583 

 تهران

 آسا 16
 )همکار(

 بیژن امیدي کترد
 مریم بابکی مهندس

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
،آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی،، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ، ادویه و چاشنی سبزیجات

 )هیستولوژي(و بافت شناسی) ،سلنیومفلزات سنگین شامل مس،سرب،کادمیوم(سم شناسی

 18/2/85 بهره ب
 3/10/93 پایان

باالتر از تقاطع  -اسکندري شمالی -تهران
 اول ط ،4/96 پ شباهنگ 

66434967 
66933067 
66920191 

 ایران

17 

 

 لبنی  تعاونی فرآورده هاي
 )مجاز(آذربایجان شرقی

 کترد
 سیاوش محمدزاده 

 سرابی

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتروتئین، شیر و لبنیات، گوشت و پ
 و آب معدنی ، روغن و چربی )غیر دارویی(، نوشیدنی،دم کردنیسبزیجات

 13/6/85 بهره ب
 7/2/94 پایان

 22 پ مروارید  ك دامپزشکی نبش  خ  -تبریز
041 

34417056 
34447295 

آذربایجان 
 شرقی

 آریا 18
 )همکار(

 عباس مومنی کترد
ر و لبنیات، گوشت و پروتئین، ادویه و چاشنی ،بهداشتی و آزمایشگاه تخصصی شی

 میکروبیولوژي
 14/10/87 بهره ب
 23/6/94 پایان

جنب مسجد –بلوار شریف واقفی -سمنان
 حضرت ابراهیم

 

0231 
3335181 

 سمنان

 

19 
 کشت دانه هاي روغنی

 )مجاز( 
 مهندس

 مهدي حریري مهر  
هن و روي در غلظتهاي ،آشامل مس فلزات سنگین(سم شناسی  روغن و چربی و آزمایشگاه

 )باال
 22/6/83 بهره ب
 3/12/92 پایان

ساختمان  -بزرگراه بعثت روغن نباتی غو 
 آزمایشگاه

55304430 
55304429 

 ایران

 آزمایشگاه مرکزي قم 20
 )همکار(

 حمزه محبعلی کترد
، روغن و چربی و آرایشی و اتمیوه سبزیج، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوبات

 بهداشتی

 13/6/85 بهره ب
 13/6/94 پایان

 پردیسان،پارك علم و فناوري -قم
025 

32810106 
32812767 

 قم

 خاتم پلیمر 21
 )همکار(

عبدالرسول ارومیه  کترد
 اي

،فیلمها و لوله هاي مواد اولیه پلیمري، مستربچ(آزمایشگاه تخصصی ظروف و بسته بندي
 )بسته بندي پلیمري، چسبهاي بسته بندي وپوششهاي پلیمري پلیمري، ظروف

 28/8/85 بهره ب
 29/11/92  پایان

خیابان ولیعصر،باالتر از پارك ساعی،نبش  -تهران
 9،واحد 2خیابان همسایگان،پالك

 ایران 3-88661422



22 
 بهشت آئین

 )همکار(
 

 خسرو آقاییکترد
 پورکلیانی

 بابک پوراکبري کترد 

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتگوشت و پروتئین،  شیر و لبنیات،
آرایشی و مکمل هاي غذایی ،، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ، روغن و چربی، سبزیجات

و آزمایشگاههاي تخصصی ) فلزات سنگین(شناسیسم  آزمایشگاه،آنزیم و بهداشتی 
تشخیص کیفی تراریختگی ( GMOتهو فرآورده هاي تراریخ رنگ و میکروبیولوژي ، اسانس

 )برنج،ذرت وسویا

 13/6/85 بهره ب
 14/11/94  پایان

-بلوار مرزداران–بزرگراه یادگار امام  -تهران
بین فرشتگان وسپهر  -روبروي بانک پاسارگاد

 175شماره 

44263792 
44263793 
44218237 

 ایران

23 
 پرتو بشاش

 
 )همکار(

خوشنود آریا  مهندس
 شمن
 بهزاد فروغ مهندس

 پریسا نیکخواه مهندس

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین،  
، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ، روغن و چربی،  مکمل هاي غذایی، ادویه و سبزیجات

ن ها، ، ویتامین ها و پیش ویتامی)فلزات سنگین(آزمایشگاه سم شناسی  چاشنی، بهداشتی و
 آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي

 13/6/85 بهره ب
 7/3/95  پایان

خ فروردین دوم پ  67جاده کرج خ  17کیلومتر 
5  

 ایران 44987009

 کیمیا تست فام 24
 )همکار(

 عبدااله نظري نیا کترد

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
، بهداشتی،آزمایشگاه سم ها وشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،ادویه و چاشنی، نسبزیجات

 و آزمایشگاههاي تخصصی رنگ و اسانس)فلزات سنگین(شناسی 

 29/7/85 بهره ب
 11/3/94 پایان

 62تهران فرمانیه نبش دیباجی شمالی شماره  
22838871 

0912501614
1 

 شهیدبهشتی

 جوان 25
 )همکار(

 جوان آملی کترد
نوشیدنی،دم کردنی و آب  کمپوت کنسرو،غالت حبوباتو لبنیات،گوشت و پروتئین، شیر 

 معدنی ،روغن و چربی و آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي

 15/5/84 بهره ب
 28/9/91  پایان

شهر صنعتی البرز،خ حکمت دهم، شماره -قزوین
184/2/1 

0282 
2244424 
2227326 

 قزوین

 افشین رحیمی 26
 )همکار(

 افشین رحیمی  مهندس
 اسماعیل مهندس

 روحبخش جورشري

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
( و آب معدنی،روغن و چربی ،مکمل هاي غذایی )غیر دارویی(، نوشیدنی،دم کردنیسبزیجات

اشنی ها،آرایشی و ،ادویه و چ )در پرمیکس هاي ویتامینی A اندازه گیري مقدار ویتامین 
تخصصی میکروبیولوژي،سم شناسی در زمینه مایکوتوکسین، هايآزمایشگاه و بهداشتی

 سباقیمانده سموم و اسان

 13/6/85 بهره ب
 21/5/94  پایان

روبروي ،خیابان ابن سینا،شهر صنعتی رشت 
 تامین اجتماعی

031 
4-33883212 

33883055 

 گیالن
 
 
 

 )دانش پژوه آزمون ( دپاکو 27
 )همکار(

 جواد حصاري کترد
 وحیدمفتخر مهندس

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی،مکمل هاي غذایی،ادویه و چاشنی سبزیجات

 لینسم شناسی فلزات سنگین و پاتو ها و آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي

 15/11/85 بهره ب
 25/1/95 پایان

 3آذري ، شماره  خ دروازه تهران اول  خ  -تبریز
 اول ط 

041 
9-33331328 

آذربایجان 
 شرقی

 توحید 28
 )همکار(

 سوسن رضایان کترد

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
و آب معدنی ،روغن و چربی،مکمل هاي  )داروییغیر (، نوشیدنی،دم کردنیسبزیجات

 آرایشی و بهداشتی ولوژيمیکروبیغذایی،ادویه و چاشنی ها ،

 15/11/85 بهره ب
 25/6/94  پایان

نرسیده به خ ستارخان -م توحید –تهران 
اول  ط -74پ -شهید مهران آفرند ك  -باقرخان

 شرقی

66918371 
66436943 

 ایران

ارگاه سازمان سردخانه و کشت 29
 )مجاز( )بهمن(شهرداري تهران 

 فرشید معینی کترد

 
 گوشت و پروتئین

 15/11/85 بهره ب
 16/1/90  پایان

 میدان بهمن-دشت آزادگان خ تهران 
7-5060035 

55316415 
 تهران

تعاونی تولید کنندگان  30
 )مجاز(هاي گوشتی فرآورده

 کمپوت کنسروگوشت و پروتئین،  انعام شاکري کترد
 4/4/86 بهره ب

 23/10/94  پایان
نرسیده  -بلوار خوردین -شهرك غرب –تهران 

 22شماره  -2توحید خ به بلوار دریا 
88366542 
88575257 

 ایران

 علوم حیاتی فاروق 31
 )همکار(

محمد حسین  کترد
 شجاعی علی آبادي

، توتال،  Gو  Bآفالتوکسین (آزمایشگاه تخصصی سم شناسی در زمینه مایکوتوکسین ها
فلزات سنگین ،باقیمانده )، زیرالنون، فامینوسین، پاتولینA، اکراتوکسین M1فالتوکسین آ

 سموم  و کنترل میزان آفت کش ها در مواد غذایی

 27/2/86 بهره ب
 11/3/94  پایان

 122پرچم شماره  خ  -میدان توحید: تهران
66593999 
66901611 

 ایران



 قشم 32
 )مجاز(

 سمیه کوچکی مهندس
 یرا امیرخانیحم مهندس

کمپوت ، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
،نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی ،ادویه و چاشنی ها ، آرایشی و کنسرو

،آفالتوکسین فلزات سنگین(تخصصی میکروبیولوژي و سم شناسی   هايبهداشتی ،آزمایشگاه
B وG ، آفالتوکسینM1،آفت کشها در حبوبات و ذرت و اقیمانده سموم در برنجبدر شیر،

آزمایشات قوطیهاي فلزي با پایه قلع (بندي ظروف و بسته) در غالتو زیرالنون  Aاکراتوکسین
 )اندود و آلومینیم و شیشه خالی

 22/6/83 بهره ب
 3/2/95 پایان

مدیریت نظارت بر ضوابط انسانی و  -جزیره قشم
 استاندارد

0763 
5242292 
5242293 

 

 هرمزگان

 چابهار 33
 )مجاز(

 یمریم عباس مهندس
 حسن کیاده  ترك مراد

 هدا سرابی مهندس 

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
،آرایشی ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی، ادویه و چاشنی هاسبزیجات

 )قوطی فلزي پروخالی(ظروف بسته بنديبهداشتی،آزمایشگاه 

 22/6/83 بهره ب
 3/6/95  پایان

-پیکره آموزشی-منطقه آزاد تجاري –چابهار 
 Bالین -ساختمان آزمایشگاه

0545 
8-4442200 

4442229 
 زاهدان

 ي آرا صدر طوسم شرکت  34
 )همکار(

 کمپوت کنسرو، شکالت شیرینی، غالت حبوباتشیر لبنیات، گوشت و پروتئین،  راشین شهسوار مهندس
 27/12/87بهره ب 

 17/10/92  پایان
 عطایی ك -شهریور17یابان خ-بجنورد

0584 
2263266 

 خراسان شمالی

 شیمی گستر اندیشه 35
 )مجاز(

علیرضا سلطان  کترد
 محمدي

 
 و آرایشی و بهداشتی مکمل هاي غذایی

 1/11/87بهره ب 
 24/2/92  پایان

 خ -اسالمبولی خالد  خ میدان آرژانتین،-تهران
 سوم ط -18پ –هفتم 

88717158 
88717149 

 شهید بهشتی

 نمـونه آزمـاي پاسارگاد 36
 )همکار(

 سعید حقیقی  کترد

 پرویز صدر زاده کترد

 بهرام قدس کترد
 محمد پرویز مهندس 

 اقبال طاهري کترد 

وه می، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
و آب معدنی ،روغن و چربی،مکمل هاي  )غیر دارویی(، نوشیدنی،دم کردنیسبزیجات

غذایی،ادویه و چاشنی ها ، آرایشی و بهداشتی وآزمایشگاههاي تخصصی ظروف و بسته بندي، 
 ، متانول در مایعاتو میکروبیولوژي سم شناسی،  رنگ، اسانس

 14/11/86 بهره ب
 7/2/94  پایان

 ایرانشهر خ  یم خان زند،خیابان کر –تهران 
 40پالك  –آذرشهر  خ  -شمالی

85-88347783 
88306491 

 ایران

 پارسا آزما 37
 )همکار(

 مصطفی غنی کترد
، روغن و چربی ، رنگهاي خوراکی، میکروبیولوژي آرایشی و غالت حبوباتگوشت و پروتئین، 

 بهداشتی

 25/10/86 بهره ب
 26/2/93  پایان

بوستان -خیابان پرستار – شهرداريمیدان  –قم 
 59پالك-یکم

025 
6709048 3 
6705945 3 

 قم

 پاستور 38
 )همکار(

شمس الملوك  کترد
 خواجه نصیري

، نوشیدنی، میوه سبزیجات،  شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
 دم کردنی و آب معدنی، روغن و چربی،

 25/10/86 بهره ب
 28/9/93  پایان

شماره  -پرچم  خ  –میدان توحید  – تهران
122 

66932777 
66931438 

 ایران

 میـزان 39
 )همکار(

 علی فانی کترد
،روغن و کمپوت کنسرو، میوه سبزیجات،  شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، 

 چربی

 25/10/86 بهره ب
 10/5/93  پایان

شماره  -کوچه انرژي –بلوار فلسطین  –بجنورد 
1 

0584 
2260033 
2260044 

 خراسان شمالی

 شرکت کیمیا آزمان گستر 40
 )همکار(

 سارا عرب منفرد مهندس
غیر (، کمپوت و کنسرو، ، نوشیدنی،دم کردنیغالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 

 و آب معدنی ، روغن و چربی)دارویی
 25/9/93 بهره ب

-4افسران-کوي افسران-میدان بسیج-گرگان
 33پالك

017 
32423964 
32451976 

 گلستان

 

41 
 شهاب کیا آرمان

 )مجاز(

 حسن نخچیان مهندس
السادات  نجمه مهندس

 منظري

، کمپوت و کنسرو، ، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین،شیرینی و شکالت 
 ،ادویه و چاشنی هامیوه سبزیجاتو آب معدنی ، )غیر دارویی(نوشیدنی،دم کردنی

 16/1/88بهره ب 
 8/2/95  ایانپ

بزرگراه مشهدقوچان پارك 12مشهد کیلومتر 
 c 21علم و فناوري خراسان پ 

051 
5421783 3 
5421784 3 -

 مشهد



 یهندسمشرکت تحقیقاتی  42
 )همکار( تـوفیق دارو

فاطـمه مـومن   مهندس
 کیـایی 

 سوزان گرده مهندس

ی ، آرایشی و بهداشتی و ، روغن و چربی، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنشیرلبنیات شیمی 

 آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي

 25/10/86 بهره ب
 15/2/94  پایان

 خ  –اتوبان تهران کرج  18کیلومتر  –تهران 
 دارو پخش

44987362 
44985056 

 ایران

43 

 

 

 مهر آریا آزما

 )همکار(

سمیه دهقانی   مهندس
 ،  سانیچ

 فرزانه مقدم نیا مهندس 

کرم ولوسیون ،شامپو، صابون، تقویت کننده (چربی،آرایشی و بهداشتی، روغن و غالت حبوبات
و آزمایشگاه تخصصی  )هاي ناخن، ریمل و رژ لب و مواد آرایشی پودري و سلولزي

 میکروبیولوژي

 18/1/88 بهره ب
 26/11/92  پایان

 ساختمان کیمیا–ابتداي بلوار نیروي هوایی  _قم 
025 

6700840 3 
 قم

44 
 کشتزار سبز

 )کارهم(
 

 عسل مریم مهدوي  مهندس
 30/2/87 بهره ب
 23/4/91  پایان

 2فاز  –شهرك صنعتی خوانسار  –خوانسار 
0371 

57760025 
88302197 

 اصفهان

شرکت معدنی امالح ایران  45
 )مجاز(

محمد مهدي   مهندس
 قاسم زاده

 نمک
 30/2/87 بهره ب
 5/6/94 پایان

 انجاده گرمسار به سمن 35کیلومتر  –گرمسار 
0232 

4543194 
4542908 

 سمنان

شرکت تحقیقاتی  46
 )مجاز( بیوفارماسی  پارس

حمیدرضا   مهندسآقاي 
 فالحت پیشه 

 مسعود محمودیان کترد

فنیل , تعیین مقدار آنتی بیوتیک ها در لبنیات و تعیین مقدار و اندازه گیري اسیدهاي آمینه 
وتازون ، دگزامتازون، تعیین مقدار ماده موثره فنیل ب: آالنین، تعیین میزان باقیمانده داروهاي 

 داروها

 13/3/87بهره برداري 
 28/9/91  پایان

 

 _بن بست سعیدي _فلسطین  خ  _تهران 
-7387صندوق پستی  _اول  ط  _ 32پالك

14155 

88956061 
88969958 

 ایران

 ابن سینا 47
 )همکار(

رضا سرهنگ   مهندس
 پور

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی، روغن و چربی، ادویه و چاشنی ها،آزمایشگاه سبزیجات

 )Gو   Bآفالتوکسین گروه (تخصصی سم شناسی 

 30/2/87 بهره ب
 25/1/95  پایان

کوچه بوذر جمهر  –مشتاق دوم  خ  –اصفهان 
 22پالك  –

031 
6-32669394 

 اصفهان

 سیستم کیفیت فنون 48
 )همکار( 

مریم میرجانی   مهندس
 کهکی

 علی بنی اسدي مهندس

،کمپوت وکنسرو ،نوشیدنی دم کردنی ) ،کیک وکلوچه وبیسکویتبرنج( غالت حبوبات
،ادویه و چاشنی ها،میوه و )قند و شکر(،شیرینی و شکالت،آرایشی و بهداشتی ) چاي(وآبمعدنی

در درخشکبار و آزمونهاي (و آزمایشگاه تخصصی سم شناسی) کسبزیجات خش( سبزیجات
 وحبوبات،زیرالنون DONدر غالت و آفالتوکسینM1آفالتوکسینBوG واکراتوکسینAغالت 

 سنگیندر شیر و فلزات
 )سرب،کادمیوم،آرسنیک،جیوه،مس و قلع(

 24/6/87 بهره ب
 21/5/94  پایان

 35بلوار  _بزرگراه اشرفی اصفهانی  _تهران 
 5مخبـري پالك  خ  _ي گلستان متر

48083451 
44410519 
44450069 

 ایران

 پارس لیان اروند 49
 )همکار(

فرشته حسین  مهندس
 زاده

 25/6/87 بهره ب فرآورده هاي بهداشتی و سلولزي بهداشتی
 8/4/94  پایان

اداره بندر،سایت مسافربري  –خرمشهر 
ي پارس م قدیم،شرکت تعاونی خدمات فنی و 

 وندلیان ار

0632 
4207691 
4207692 

 خوزستان

 نیرو گستر لیان 50
 )همکار(

 وحید مفتخر مهندس
پاتولین در آب سیب و فرآورده ) فلزات سنگین به روش جذب اتمی(آزمایشگاه سم شناسی  

 هاي آب سیب

 25/6/87 بهره ب
 17/2/95  پایان

 –فاطمیه  خ  –امام خمینی  خ  _بوشهر 
 8پالك –درب سوم  –روبروي تعاونی استانداري 

0771 
3554755 

 بوشهر



 اسراي شرق 51
 )همکار( 

 زهرا مبرا مهندس

،ادویه و میوه سبزیجاتنوشیدنی ، دم کردنی و آب معدنی ، ، غالت حبوبات، شیرلبنیات
 آفالتوکسینهاي(چاشنی ها، رنگهاي خوراکی و  آزمایشگاه تخصصی سم شناسی 

فلزات  –و آفالتوکسین  M1 اکراتوکسین، A،زیرالنون،پاتولین،     G و Bگروه 
 DON)،مس و قلعسرب و کادمیوم(سنگین

 25/6/87 بهره ب
 25/1/95  پایان

 

 خ نبش -بلوار شهید کشوري -مشهد
 اول ط  16ط-2شهیدکشوري 

0511 
7277156 
7258759 
7272821 -

 مشهد
 

 پارسیان بهینه پایش 52
 )همکار(

 معصومه ظهرابی مهندس
 يفاطمه محمود مهندس

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
آزمایشگاه سم ادویه و چاشنی ها،، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی، روغن و چربی، سبزیجات

 )فلزات سنگین(شناسی 

 25/6/87 بهره ب
 7/2/94  پایان

کوچه شهید –چهار راه رسالت  –بندر عباس 
 وهشکده علوم و فناوري دریاییزارع،جنب پژ

 1هرمزگان،پالك

0761 
6667347 
6661582 
6663270 

 هرمزگان
 
 

53 

 

 صنایع غذایی مهتاب
 )همکار(

رضا دولتشاهی  مهندس
 فرزاد بهرامی مهندس

، نوشیدنی، میوه سبزیجات،  شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 ه و چاشنی هادم کردنی، آب معدنی،  ادوی

 بعثت خ –شیر خوارگاه -خرم آباد 31/1/88 بهره ب
3210664-

0661 
3228600 

 لرستان

 ایرانیان غذا آزما 54
 )همکار(

محمد حسن  کترد
 فوالدي

 آزیتا خسروان کترد

میوه ،کمپوت کنسرو، شیرینی وشکالت ،غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
 ،ادویه و چاشنی ها سبزیجات

 25/6/87 هره بب
 7/2/94  پایان

 77و  75جهاد، حد فاصل کوچه  بلوار –کرمان 
0341 

2732764 
2732774 

 کرمان

 همکار غرب تهران 55
 )همکار(

 )مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (آزمایشگاه میکروبیولوژي  مجتبی ساده کترد
 30/2/87 بهره ب
 28/9/91  پایان

 

 35پالك -15خیابان -فلکه دوم-فردیس
0262 

65419004 
6541905 

 لبرزا

شرکت معیار آزمون شرق  56
 )مجاز(

 عزت توحیدي مهندس
، نوشیدنی، کمپوت کنسرو، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، میوه و سبزیجات،
 ادویه و چاشنی هادم کردنی و آب معدنی، 

 6/8/87 بهره ب
 20/10/93  پایان

 درب گمركروبروي  –چهار راه مقدم  -مشهد
0511 

2210745 
 مشهد

 

 تستا 57
 )همکار(

 حامدرضا بهشتی کترد

کمپوت ،میوه سبزیجات،شیرینی شکالتگوشت و پروتئین، غالت وحبوبات،شیر و لبنیات،
 ،ادویه و چاشنی) بجز روغن زیتون(، نوشیدنی ، دم کردنی و اب معدنی ،روغن و چربی کنسرو

 A،اکراتوکسین  Gو  Bآفالتوکسین (سم شناسی، آزمایشگاههاي تخصصی )خوراکی(،رنگ ها
و فرآورده هاي  و میکروبیولوژي) در غالت،فلزات سنگین شامل سرب و کادمیوم و زیرالنون

 تراریخته

 6/8/87 بهره ب
 12/3/95  پایان

ضلع –بزرگراه آسیایی  12کیلومتر –مشهد 
شهرك صنعتی توس،شهرك -2شمالی فاز 

 شرق وژي شمالفناوري صنایع غذایی و بیوتکنول

051 
35424393 

 مشهد
 

دانشکده  داروسازي دانشگاه  58
 )مجاز(  اهواز ع پ

 اسکندر مقیمی پور کترد
فلزات (آزمایشگاه تخصصی سم شناسی آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژي دارو  و 

 )در مواد غذایی سنگین و آفالتوکسین
 21/8/87  بهره ب

 18/2/94 پایان
گان خ نظام وفا بین رستگاري و اهواز خ آزاد

 آهنگري

0611 
2232348 
2232364 

 خوزستان

شرکت تجزیه کیمیا نوین  59
 )همکار( )تکنوآزما(آزما

 روغن و چربی مزدا کاظم زاده مهندس
 27/8/87بهره ب 

 11/3/94  پایان
 ط تهران میدان پونک ، بلوار عدل ساختمان فتح 

 29چهار واحد 

 
44424057 
44423952 

 انایر

مرکز تحقیقات علوم دارویی  60
 )مجاز(علوم پزشکی تهران

 نسرین صمدي کترد

 علیرضا  فرومدي کترد
 مکمل هاي غذایی،مواد اولیه و فرآورده هاي دارویی

 5/9/87بهره ب 
 14/2/94  پایان

 ایران 64120000 دانشکده علوم دارویی-دانشگاه تهران  -تهران

صنایع غذایی  مرکزتحقیقات 61
 )مجاز( هدایت ردکت

 مرجان زارعی  مهندس
 سید محمد حسینی کترد

 کمپوت کنسرو،غالت حبوبات،شیرلبنیاتگوشت پروتئین
 14/10/87بهره ب 
 23/5/94  پایان

–انتهاي خ شبنم -یکم خ  –سعادت آباد -تهران

 10پ 
5-22075782 

22378852 
 ایران



 کیمیا پژوه البرز 62
 )همکار(

 ، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی)فلزات سنگین( شگاه تخصصی سم شناسی آزمای الهام عبادتی مهندس
 20/11/87بهره ب 

 11/10/93  پایان
 شهرکرد خ فردوسی شمالی

0381 
2261817 
2254826 

چهارمحال 
 بختیاري

 شرکت مینو 63
 )همکار(

 مهناز شاه حسینی  مهندس
شیدنی ، دم کردنی و آب ، نو کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت وحبوبات،شیرلبنیات

 معدنی روغن و چربی ، ادویه و چاشنی ها و شیر خشک صنعتی

 9/9/90بهره ب 
 پایان

5/11/94 
 جاده مخصوص کرج 10کیلومتر -تهران

48830 
44543061 
44543014 

 شهید بهشتی

 سازمان منطقه ویژه 64
 )مجاز(پیام اقتصادي

  امیر رحمتی پناه س مهند
 زهرا پور رمضان مهندس

و آب  )غیردارویی(، نوشیدنی، دم کردنیمیوه سبزیجات، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت
، آرایشی و بهداشتی، و آزمایشگاههاي تخصصی سم ادویه چاشنیمعدنی، روغن و چربی، 

 ، رنگ و اسانس شناسی، میکروبیولوژي

           بهره ب
31/1 /88 

 25/10/94  پایان
 

سازمان -تابتداي جاده ماهدش -مهرشهر کرج
 منطقه ویژه اقتصادي پیام

 

026 
33266107 

 البرز

65 
 ژن آزما پرشیا

 )همکار(
 )هاي آن،دانه هاي روغنی و روغن غالت و فرآورده( GMOفرآورده هاي تراریخته هله هاشمی سهی  کترد 

 88/ 3/4 بهره ب
 24/2/93  پایان

کرج ،بلوار پژوهش، مرکز رشد و -اتوبان تهران
 علم فناوري

44580436 
 

 ایران

66 
 کیمیا شنگرف پارس

 )همکار(
 مهران ببري کترد

به جز باقیماده سموم نباتی در برنج و فلزات سنگین (آزمایشگاه تخصصی سم شناسی 
 واسانس خوراکی)جیوه

 9/4/88 بهره ب
 7/3/95  پایان

برج ( 43پ شیخ بهایی  خ مالصدرا ،  خ -تهران
 55واحد- 5 ط ، ) صبا

88044300 
88044312 
88069856: 

 شهید بهشتی

67 
 شیمی محقق پاسارگاد

 )همکار(
 شهید بهشتی 22851844 گل نبی خ   –پاسداران  -تهران 88/ 5/5 بهره ب )شامپو و صابون( بهداشتی  شمسعلی رضازاده کترد

68 
 مهر

 )همکار(

 مریم شاهی  مهندس
 مصطفی کاشی کترد

 

،میوه و سبزیجات، نوشیدنی ، دم شیر و لبنیات،گوشت و پروتئین،شیرینی و شکالت
و آبمعدنی ،روغن و چربی، آرایشی و بهداشتی و سلولزي )غیر دارویی0کردنی

،کمپوت و کنسرو و آزمایشگاه غالت حبوباتبهداشتی،مکملهاي غذایی،ادویه و چاشنیها،
 )فلزات سنگین(تخصصی میکروبیولوژي و آزمایشگاه سم شناسی

 88/ 5/5 بهره ب
 30/1/93  پایان

ستارخان، بین  خ ابتداي  -میدان توحید–تهران 
-26پ –میرصالحی  ك نبش  -کوثر اول و دوم

 4واحد-2ط 

66561485 
66561481 
66561478 

 ایران

69 
پارك علم و فناوري  

 )مجاز(خراسان
 علیرضا صادقیان  مهندس

 نوشیدنی ،دم کردنی ، آب معدنی ،
 )فلزات سنگین آب ( سم شناسی

 3/6/88بهره ب 
بزرگراه قوچان پارك علم و 15هد کیلومترمش

 فناوري پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
051 

35003106 
 مشهد

70 
 شرکت شهر سالم

 )مجاز(
 شیمی و میکروبشناسی آب طاهره پورغزنین کترد

 22/6/88بهره ب 
 9/11/93  پایان

 شهید بهشتی 22313046-7 314تهران بزرگراه رسالت خ مجیدیه پ

71 
 به آزمین

 )همکار(
 زهرا کریمی  مهندس

 فاطمه اسماعیلی نژاد هندس م   

، نوشیدنی،  کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
شامپو،مایع (،بهداشتی ادویه چاشنیو آب معدنی، روغن و چربی،  )غیر دارویی(دم کردنی

 )ظرفشویی و مایع دستشویی

 11/8/88بهره ب 
 4/4/93  نپایا

 6پ ، 2ك میدان سعیدي ،بلوار نیرو هوایی، -قم
025 

36630259 -
 قم

72 
 سورن تک توس

 )همکار(
 محسن فتحینجفی کترد
 محسن مهرورز مهندس  

دم  ،روغن و چربی،نوشیدنی،غالت حبوباتگوشت و پروتئین، نوشیدنی،,شیرولبنیات
سم شناسی آزمایشگاه ، یمیورژشیمی مکمل هاي غذاییو آب معدنی و  )غیردارویی(کردنی

 فلزات سنگین شاملسرب و کادیوم

 11/8/88بهره ب 
 پایان

20/5/95 

مشهد شهرك صنعتی طوس انتهاي شهرك 
فناوري صنایع غذایی و بیوتکنولوژي شمال شرق 

 3ط ساختمان شرکت صنایع ریزبینی 

051 
35424821 

 
 مشهد

73 
 کیمیاي ناب

 )همکار(
افشین رجبی  کترد

 خرمی

 ها مایکوتوکسین(آزمایشگاه تخصصی سم شناسی 

 مالمینو ) فلزات سنگینو ) آفالتوکسین،اوکراتوکسین،زیرالنون،پاتولین،داکسی نیوالنول(

 2/12/88 بهره ب
 10/2/95  پایان

نبش  -ولیعصر شمالی خ  -کمال شهر -کرج
 سوم ط  -69پالك  -خیابان شهید کمال زاده

02634 
5-721834 

 
 البرز
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 دجنب برج میال–بزرگراه شهید همت   منتقله از ویروسهاي بیماریزاي فرآورده هاي خونی )مجاز(

75 
 ایرانیان

 )همکار(
حسن حسینی   مهندس

 مهدي آباد
 )مایکوتوکسین ها(آزمایشگاه تخصصی سم شناسی 

 5/12/88 بهره ب
 20/4/92  پایان

جاده سرچشمه،جنب  5کیلومتر -رفسنجان
 فرودگاه

0391 
5-8222884 

 رفسنجان

76 
 شرکت پیرایه زیست قزوین

 )همکار(
 زینب مذهب  مهندس
 مهدي صفائی مهندس

میوه و سبزیجات،روغن و ، کمپوت کنسروشیرینی و شکالت،شیر و لبنیات،گوشت و پروتئین، 
 مکملهاي غذایی،ادویه چاشنی، نوشیدنی، دم کردنی و آب معدنی،  غالت حبوباتچربی،
شمل  و فلزات سنگین  Gو Bآفالتوکسین هاي (و آزمایشگاه تخصصی سم شناسی بهداشتی

کنترل مواد اولیه (ظروف و بسته بندي ،آزمایشگاههاي )،مس و رويارسنیککادمیوم و 
فقط (و اسانس)،دانستیته،حاللیت،شناسایی جنس و فلزات سنگینMFIپلیمري شامل 

 )طبیعی

 30/11/89بهره ب 
 28/2/94  پایان

شهر صنعتی البرز،روبروي شرکت ایران  -قزوین
 قوطی

028 
32237581 
33687624 
33689769 

 قزوین

77 
پژوهشکده گیاهان دارویی 

 )مجاز(جهاد دانشگاهی
 فرحناز خلیقی کترد

 سیگارودي

، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،مکمل هاي غذایی،مواد میوه سبزیجات،  غالت حبوبات
باقیمانده (اولیه غذایی،گیاهان دارویی،ادویه و چاشنی ها وآزمایشگاه تخصصی سم شناسی

 و فرآورده هاي تراریخته ،میکروبیولوژي، اسانس) سموم

 26/3/89 بهره ب
 

قزوین ،شهرك –آزاد راه تهران  55کیلومتر 
مجتمع  –انتهاي بلوار کاوش -تحقیقاتی کاوش

 تحقیقاتی جهاد دانشگاهی

026 
34764010 
34764021 

 ایران

78 
 انستیتو پاستور ایران

 )مجاز(
 )ل پتانسی واکسن یا ایمونوگلوبولین هاريکنتر(آزمایشگاههاي هاري و آنفلوانزا  سید علی نجومی کترد

 26/3/89 بهره ب
 

 69 پ -خ پاستور-تهران
20-66953311 

66465132 
 تهران

79 
 شرکت خدماتی،آموزشی

 همکار خاتم تحقیقاتی طیس
 فاطمه لطفی مهندس

درگندم فلزات سنگین شامل  Aاکراتوکسین مایکوتوکسین ( آزمایشگاه تخصصی سم شناسی
 نیک جیوهسرب کادیوم ارس

 3/5/89بهره ب 
 پایان

7/3/95 

، مجتمع  20خ شهید بهشتی، بهشتی  -زاهدان
 11دوم،واحد ط مهران، 

0541 
3254284 

 

سیستان و 
 بلوچستان

80 
 شرکت دانش محور البرز

 )همکار(
 

 مریم شاه باقی  مهندس
نفیسه عطاري   مهندس

اشرف حاج   مهندس
 حسینی بابایی

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتئین، شیر و لبنیات، گوشت و پروت
، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی ،ادویه و چاشنی ها سبزیجات

 وآزمایشگاههاي تخصصی رنگ،اسانس ، ظروف و بسته بندي
 گلنار ك خ بلوار مدرس، -قزوین 6/7/89بهره ب 

028 
33697246 

 قزوین

81 
 گروه صنایع گیتی پسند

 )مکاره(
عباس موید   مهندس

 زفره
 )آزمونهاي فیزیکی و مکانیکی لوله هاي پلیمري(آزمایشگاه تخصصی ظروف و بسته بندي 

 23/4/89بهره ب 
 17/5/93  پایان

تقاطع شریعتی و توحید، مقابل مسجد           -اصفهان
 83خاتم االنبیا ، شماره 

031 
45642448 
36282002 

 اصفهان

82 
 شرکت سنجش گستر

 )همکار(صنعت سپاهان
 ابوالفضل ایزدي  مهندس

و لوله و فرسایشی آزمونهاي فیزیکی و مکانیکی (آزمایشگاه تخصصی ظروف و بسته بندي 
 )پلیمري قطعات

 23/4/89بهره ب 
 17/5/93  پایان

بلوار دانشگاه صنعتی، شهرك علمی و -اصفهان
 4تحقیقاتی اصفهان،سالن شماره 

0311 
3872857 
3871070 

 هاناصف

83 
 شرکت آزماپیمان ایساتیس

 )همکار(
حمید   مهندس

 ضیغمیان
 ،روغن و چربی میوه سبزیجات،  شیرینی شکالتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 

 23/4/89بهره ب 
 4/10/93  پایان

بلوار جمهوري اسالمی،بلوار استقالل، بعد از -یزد
 میدان شهداي محمودآباد

0351 

2-5248543 

5260562 

 یزد

84 
 مرکزي لنز بافت

 )همکار(

مسعود ادیب  کترد
 مهندس مرادي 

 محمدباقر گلچین فر
 )غیر مجاز بطریق هیستوپاتولوژیک تشخیص و تفکیک بافت هاي (گوشت پروتئین

 18/7/89بهره ب 
 29/9/93  پایان

-ابتداي خیابان مطهري–میدان آزادگان -کرج
 ط  -ساختمان کوروش-نبش خیابان ساوجی
 1واحد-اول

0263 
8-2555937 

 البرز

85 
تشخیص دامپزشکی 

 )همکار(تخصصی طیور ماد
 28/9/89بهره ب  گوشت و پروتئین رضا طرقی کترد

) 91آزادي (خ سعادت-بزرگراه آسیایی-مشهد
 7نبش سعادت

0511 
4-6573770 

 مشهد



86 
دانشکده داروسازي دانشگاه 

 )مجاز(ع پ مشهد
بی بی صدیقه  کترد

 فضلی بزاز
 1365-91775صندوق پستی -مشهد 1/8/89بهره ب  زیکوشیمیایی و میکروبیولوژي داروآزمایشات فی

0511 
66-8823255 

8823251 
 مشهد

87 
دانشکده داروسازي دانشگاه 

 )مجاز(ع پ شیراز
سلیمان محمدي  کترد

 سامانی
 28/7/89بهره ب  آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژي دارو

 صندوق پستی-شیراز
1583 

0711 
2424128 
2426070 

 فارس

88 
 مرکز تحقیقات شیمی دارویی

 )مجاز(شیرازگیاهی دانشگاه و
 28/7/89بهره ب  آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژي دارو و گیاهان دارویی رامین میري کترد

 صندوق پستی-شیراز
3388-71345 

0711 
2303872 
2332225 

 
 فارس

 
 

89 
دانشکده داروسازي دانشگاه 

 )مجاز(پ شهید بهشتیع 
 محمد عرفان کترد

 ثریا شاه حسینی کترد 
 آزمایشات فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژي دارو

 1/8/89بهره ب 
 18/2/94 پایان

 پایین تر از چهار راه نیایش-خ ولیعصر-تهران
29-88209625 

88209620 
 شهید بهشتی

90 
دانشکده داروسازي دانشگاه 

 )مجاز(ع پ اصفهان
 آزمایشات فیزیکوشیمیایی دارو صادقیحجت  کترد

 1/8/89بهره ب 
 18/2/94 پایان

-دانشگاه ع پ اصفهان -خ هزار جریب-اصفهان
 دانشکده داروسازي

0311 
6688064 
668001 

 اصفهان

91 
دانشکده داروسازي دانشگاه 

 )مجاز(ع پ تبریز

پروین ذاکري  کترد
 میالنی

 پروین اکبرزاده الله کترد

و کنترل کیفی محصول اریتروپوئیتین شرکت داروسازي   میایی داروآزمایشات فیزیکوشی
 زهراوي

 8/8/89بهره ب 
 18/2/94 پایان

صندوق  -خ دانشگاه دانشکده داروسازي-تبریز
 51664-14766پستی 

0411 
3341315 
3344798 

آذربایجان 
 شرقی

92 
دانشکده داروسازي دانشگاه 

 )مجاز(ع پ کرمان
مصطفی  کترد

 پورنامداري
 ابتداي بزرگراه هفت باغ -کرمان 28/7/89بهره ب  مایشات فیزیکوشیمیایی داروآز

0341 
2-3205001 

3205003 
 کرمان

93 
واحد علوم داروئی دانشگاه 

 )مجاز(آزاد اسالمی
 علیرضا دبیرسیاقی کترد
 سپیده اربابی بیدگلی کترد

غذایی و آرایشی آزمایشات فیزیکوشیمیایی دارو و ارزیابی سمیت ژنتیکی داروها،مواد 
Genotoxicity Invivo- Invitro و بهداشتی و نانو مواد به روشهاي 

 شهید بهشتی 22640051-5 خ شریعتی،قلهک ،اول خیابان یخچال-تهران 27/7/90 بهره ب

94 
پویا آزما شرکت آزمایشگاهی 

 )همکار(خوانسار
 عسل آزمونهاي شیمیایی آسیه قائدي  مهندس

 10/2/93بهره ب 

 
 شهرك شاهد،کوچه پارك-ارخوانس

031 
57770551 

 اصفهان

95 
 هامون آزماي شرق

 )همکار(

 راضیه سخاوتی  مهندس
مهدیه رفیعی   مهندس

 جم

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
وآزمایشگاه ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی ،ادویه و چاشنی ها سبزیجات

 )فلزات سنگین و باقیمانده سموم(سم شناسی

 12/11/89بهره ب 
 5/6/94 پایان

پ ، 9خ شهید بهشتی، شهید بهشتی -زاهدان
821 

054 
33431729 

 

سیستان و 
 بلوچستان

96 
 شرکت دانش گستر آزما

 )همکار(
 احد  قلی نژاد کترد

، نوشیدنی،دم کردنی و آب وکمپوت کنسر، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 معدنی

 30/11/89بهره ب 
 8/4/94 پایان

خ راه آهن،خ خطیب،روبروي کوي -تبریز
 4 ط ،1پ مدرسه ، ك اشکان،جنب 

041 
34450232 
34470169 

آذربایجان 
 شرقی

97 
 کیفیت سنجش زاگرس

 )همکار(
 منصور یزدانیان  مهندس

و آب )غیر دارویی(یدنی،دم کردنی ، نوشکمپوت کنسروشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین،
) عسل(شیرینی شکالتو حبوبات، )رشته(معدنی،ادویه و چاشنیها،میوه و سبزیجات، غالت 

 )کره حیوانی(،روغن و چربی 

 30/11/89بهره ب 
 27/3/94 پایان

 خ پاسداران-شهرکرد
0381 

3341340 
 شهرکرد



98 
 عیسی شکیب

 )همکار(
 مریم عمادي  مهندس
 بعیسی شکی مهندس

 30/11/89بهره ب  )فلزات سنگین(، آزمایشگاه سم شناسی کمپوت کنسرو
شهید کشاورز،مجتمع  ك خ انقالب،-مرودشت

 آزمایشگاهی آب و خاك مرودشت
0728 

3337415 
 فارس

99 
 آبان کیمیاي جنوب

 )همکار(
سمیرا صفرعلی   مهندس

 نجار
، کمپوت کنسرو، کالتشیرینی ش، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین،  شیمی

 ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،ادویه و چاشنی ها،آرایشی و بهداشتیمیوه سبزیجات

 7/12/89بهره ب 
 15/2/94 پایان

گلستان،پردیس،بلوار گلشن،ساختمان -اهواز
 16398پ گلشن،

0611 
3749655 
3749654 

 اهواز

100 
 شرکت ثمین رهیاب گستر

 )همکار(

مهدي پور   مهندس
ژیال   مهندس  سعبا

 سرباز

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
و آزمایشگاه  ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی،ادویه و چاشنی هاسبزیجات

 )فلزات سنگین(سم شناسی 

 7/12/89بهره ب 
 1/12/93 پایان

 خ فرهنگ         ،       1بلوار والفجر -ارومیه
044 

33365148 
 ارومیه

101 
مرکز آموزش و پژوهش 

 )مجاز(جذام پوست و بیماریهاي
 کارایی و ایمنی فرآورده هاي آرایشی و بهداشتی یحیی دولتی کترد

 11/2/90بهره ب 
 8/4/94 پایان

خ طالقانی،نبش خ شهید نادري ،شماره -تهران
79 

1-88972220 
88960880 
88963804 

 تهران

102 
 حسن اسدي زیدآبادي

 )همکار(

حسن اسدي  مهندس
 زیدآبادي 

 زیدآبادي  مهدي مهندس 

 رحیمه عباسلو  مهندس

 24/2/90بهره ب  )مایکوتوکسینها(شیر و لبنیات و آزمایشگاه تخصصی سم شناسی 
بلوار -منطقه ویژه اقتصادي سیرجان-سیرجان

 3پارس،خ مولوي،پالك

 
0345 
 تلفکس

3473061 
 

 کرمان

 

103 
تولیدي -مجتمع تحقیقاتی

 )همکار(زیست فرآورد پارس

 علیرضا مسیحا  مهندس
معصومه شریفی  کترد

 کیاسرائی

، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 چربی ،ادویه و چاشنی ها،شیر خشک وآزمایشگاههاي تخصصی میکروبیولوژي و سم شناسی

 شهر صنعتی رشت،جنب تامین اجتماعی-رشت 7/3/90 بهره ب
88827775 

013 
33884107 

 گیالن

104 
شرکت پردیس تاپ توس 

 )همکار(فردوس
 بهرام حسنی  مهندس

شیرینی و ) چاي(نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی) خشکبار(،میوه و سبزیجاتغالت حبوبات
 ،ادویه و چاشنی ها)قند و شکر(شکالت

 س،اسالمیه،خ سید جماالدینفردو 5/4/90بهره ب 

0534 
2292929 

fax 
2294100 

 خراسان جنوبی

105 
نمونه آزماي پاسارگاد 

 )همکار(زاهدان
 زهرا قهقایی  مهندس
 نادیا  افشاري مهندس

میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
وغن و چربی،مکمل هاي غذایی،ادویه و چاشنی ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،رسبزیجات

ها ، آرایشی و بهداشتی وآزمایشگاههاي تخصصی میکروبیولوژي،ظروف و بسته بندي، سم 
 شناسی،  رنگ، اسانس

 2،پالك11خ امیرالمومنین-زاهدان 6/4/90بهره ب 
054 

33221156 
سیستان و 
 بلوچستان

106 
 شرکت فرا آزمون گلستان

 )همکار(
 رضایانی مریم  مهندس

، نوشیدنی،دم میوه سبزیجات، کمپوت کنسرو، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی

 25/7/90بهره ب 
 17/10/94 پایان

 خ مالقاتی ششم،مجتمع فراز-گرگان
017 

32244240 
 گلستان

107 
 شرکت مروارید جنوب خاتم

 )همکار(
محمد  مهندس

 ادهمحمدعلیز

در غالت و اکراتوکسین در میوه هاي  Aاکراتوکسین(آزمایشگاه تخصصی سم شناسی 
 ،زیرالنون در غالت،دي اکسی نیوالنول B,Gدر شیر و آفالتوکسینM1خشک،آفالتوکسین

(DON)و آفت کش ها در برنج و حبوبات( 

 19/7/90بهره ب 
 23/10/94 پایان

بندرعباس،بندر شهید رجایی،مجتمع 
 دوم ط شهید رجایی،آزمایشگاهی 

0761 -
8-4514277 

 هرمزگان

108 
موسسه پژوهشکده میگوي کشور
 )مجاز(تحقیقات شیالت ایران 

 آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي غذا دکنر مریم میربخش
 26/7/90 بهره ب

 23/10/94 پایان
 بزرگراه طالقانی،پژوهشکده میگوي کشور-بوشهر

0771 
2523290 

 بوشهر



109 
 صنعت آریا رهنمون

 )همکار(
محمد علیزاده  کترد

 خالدآبادي
میوه ، کمپوت کنسرو، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 

 ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی، ادویه و چاشنی هاسبزیجات
 26/7/90 بهره ب

 23/10/94 پایان
 خیابان دستغیب،جنب استخر آرام-ارومیه

044 
32372005 

 ارومیه

110 
 مرجعان خاتم کرمان

 )همکار(
سیما قاسمی   مهندس

 نژاد
 A،اکراتوکسین Gو Bمایکوتوکسین ها شامل آفالتوکسین (آزمایشگاه تخصصی سم شناسی

 )در غالت و کشمش و زیرالنون در غالت
 30/9/90 بهره ب

بلوار جمهوري اسالمی،نرسیده به هتل -کرمان
 18ارگ جدید،پالك 

0341 
5-2612394 

 کرمان

111 
جهاد دانشگاهی استان 

 )مجاز(زنجان
عیسی فتح  مهندس

 اللهی
، میوه سبزیجات، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 

 نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی، ادویه و چاشنی ها
 30/9/90 بهره ب

بهار ،ابتداي خیابان )صفا(خیابان کارگر-زنجان
 3،پالك

0241 
4260020 

 زنجان

112 
شرکت تحقیقات صنعتی 

 )همکار(آبسار کویر

شراره ستوده   مهندس
سید حسن میر   مهندس

 جلیلی

میوه ، کمپوت و کنسرو،شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
خصصی ، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی و آزمایشگاه تسبزیجات

 میکروبیولوژي

 29/9/90 بهره ب
 17/2/95 پایان

بلوار دانشجو،سه راه تعاون،مجتمع اداري -یزد
 پلرك علم و فناوري یزد

0351 
8251722 

 یزد

113 
 راه پویان کامیار

 )همکار(
 )عسل(،شیرینی و شکالت )نان سنتی(غالت حبوباتآزمونهاي شیمیایی  عقیل اعرابی  مهندس

 26/11/90 بهره ب
 23/10/94 انپای

خیابان امام خمینی،پل دختر،مجتمع -خوانسار
 1اول،واحد ط ،ساختمان حاج بندهف)ع(امام رضا

03157 
776264 

 اصفهان

114 
مرکز بررسی و تحقیق 

 )همکار(آموزش قند ایران
 )قند و شکر(شیرینی و شکالت یاسمین گنجه  مهندس

 29/11/90 بهره ب
 9/2/95 پایان

، بعد از پل هوایی فریمان-جاده مشهد-مشهد
 طرق

051 
33920855 
33920883 

 مشهد

115 
شرکت سهامی عام قند 

 )همکار(اصفهان
 عباس کریمیان کترد

 فلورا نوري  مهندس
 شیرینی شکالت ،غالت حبوباتگوشت و پروتئین، 

 29/11/90 بهره ب
 25/1/95 پایان

 خیابان جی شرقی،سه راه زعفرانیه-اصفهان
031 

35230391 
35249313 

 صفهانا

116 
 سالم زیست آزما

 )همکار(
 فروغ سنجریانکترد

 دهاقانی
شناسایی کیفی فرآورده هاي تراریخته ( GMOآزمایشگاه تخصصی فرآورده هاي تراریخته 

 )حاصل از گیاهان سویا، ذرت و برنج
 بهره ب

26/11/90 
میدان درکه، دانشگاه علوم پزشکی شهید -تهران

 بهشتی،دانشکده گیاهان دارویی
 شهید بهشتی 88959476

117 
 مبنا تشخیص

 )همکار(

 حسن گندمی کترد
فیروزه   مهندس

 منوچهري

میکروبیولوژي تخصصی  آزمایشگاهو)عسل(شیر و لبنیات ، گوشت و پروتئین، شیرینی وشکالت
 غذا

 1/12/90 بهره ب
خیابان جمالزاده شمالی، نبش کوچه -تهران

 1، واحد177برزن،پالك 
66571682 
66574969 

 رانته

118 
 مشرق زمین

 )همکار(
 10/12/90 بهره ب و آب معدنی) غیر دارویی(،نوشیدنی،دم کردنیآرایشی و بهداشتی مرضیه کتابداري کترد

میدان راه آهن،خیابان شهید هاشمی -مشهد
 2/488پالك -26، 28نژاد

0511 
2253007 
2299585 

 مشهد

119 
 کیفیت سازه لیان

 )همکار(
 

پروانه حسین  کترد
 خضري

 آرایشی و بهداشتی
 بهره ب

26/11/90 
 8/4/94 پایان

خیابان دهقان، روبروي بازارچه مشترك  -بوشهر
 اول ط مرزي،ساختمان جماران، 

 
0771 

2528281 
 بوشهر

120 
موسسه علوم تحقیقاتی امین 

 )همکار(آزماي شرق

حامد فراجی  مهندس
مرتضی غفوریان  مهندس

 اره کش
 )فلزات سنگین شامل مس در غلظتهاي باال و سرب(سیآزمایشگاه سم شنا-غالت حبوبات

 بهره ب
22/12/90 

 5پالك-28خیابان هاشمی نژاد–بلوار راه آهن 
051 

32253008 
 

 مشهد

121 
 پیشرو مدرن تجهیز

 )همکار(

رحمت اله علیزاده  کترد
 فشیان

 حامد هاشمی مهندس 
 صدیقه قلی پور مهندس

میوه ، کمپوت و کنسرو،شیرینی شکالت، باتغالت حبوشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
، نوشیدنی،دم کردنی و آب معدنی ،روغن و چربی و آزمایشگاه تخصصی سبزیجات

 میکروبیولوژي

 بهره ب
23/1/91 

 ،کلینیک سامان3خیابان هجرت  -یاسوج
074 

33226134 
کهکیلویه و 

 بویراحمد



122 
 نوین مرجع ایرانیان پیشگام

 )همکار(
محسن   مهندس

 يمحمد
 )فرآورده هاي گوشتیتقلبات (بافت شناسی  -)قوطی خالی و پر فلزي( ظروف و بسته بندي 

 بهره ب
3/2/91 

خیابان فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس،-تهران
، 52پالك سلیمی جهرمی ،بعد از نیلوفر شرقی،

 اول ط 

44081463 
44042079 

 شهید بهشتی

123 
 محمد مراد فرج اللهی د

 )همکار(
مدمراد فرج مح کترد

 اللهی
 24/2/91 بهره ب مکمل هاي غذایی

-خیابان پانزدهم–فلکه دوم -فردیس کرج
 35پالك

0263 
4-6541900 

6541905 
 البرز

124 
 آرمینا ساز جاودان

 )همکار(
 مژگان اکبري  مهندس

، کمپوت و کنسرو، ، شیرینی شکالت، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 و آب معدنی ،ادویه و چاشنی ها)غیر دارویی(نینوشیدنی،دم کرد

 41نبش آزادي -8انتهاي فرامرز –مشهد  10/5/91 بهره ب
0511 

6080565 
6086245 

 خراسان رضوي

125 
 هستی آزماي کویر

 )همکار(
منیره خردادمهر  کترد

 الهه رکن آبادي مهندس
 60پالك -51امیرآباد کوچه نسترن-میبد 10/5/91 بهره ب )حلوا ارده و شیرینی آردي(شیرینی و شکالت

0352 
7745211 

 یزد

126 
 نیل سا کویر یزد

 )همکار(

 -محمد حسین ثوابیه د
سید مجید   مهندس

 مهدوي

،ادویه و ) قند،عسل،نقل و تافی و آبنبات و شیرینی هاي آردي(شیرینی شکالت، غالت حبوبات
 چاشنی ها

 بلوار دانشجو-یزد 16/7/91 بهره ب
0352 

7253300 
 دیز

127 
 دانا ژن پژوه

 )همکار(

 کسري  اصفهانی کترد
احسان انصاري  مهندس

 دزفولی
 78پالكآذر،16بلوار کشاورز،خیابان –تهران  3/8/91 بهره ب با منشا دامی و فرآورده هاي تراریخته تقلبات غذایی

22887180 
22887267 

 شهید بهشتی

128 
 پاك بنیان البرز

 )همکار(
 زهرا علمی زاده  مهندس

 در و اندازه گیري مهاجرت عام )بسته بندیهاي فلزي(صی ظروف و بسته بندي آزمایشگاه تخص
،مواد اولیه پلیمري و ظروف پلیمري و آزمونهاي قوطی هاي غذا و نوشیدنی به روش پر کردن

 استخراج و مهاجرت
 22پالك-کوهک دوم-گرمدره-کرج 19/9/91 بهره ب

026 
36101050 

 
 البرز

129 
 گستر مرکزي زیست آزمون

 )همکار(
 

 محمود عربی  کترد
 زینب معلمیان کترد

شیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و سبزیجات، 
و آب معدنی ، روغن و چربی،ادویه و چاشنی ها و آزمایشگاه )غیر دارویی(نوشیدنی،دم کردنی

 تخصصی میکروبیولوژي
 روبروي شبکه دامپزشکی-ردشتس-اراك 4/10/91 بهره ب

086 
32726001 
32725402 

 

 اراك

130 
شرکت بین المللی بازرسی 

 )همکار(کاالي تجاري
 سارا آذري   مهندس
 شاهو حبیبی مهندس

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و سبزیجات، نوشیدنی،دم غالت حبوبات
کمل هاي غذایی و ویتامین هاي و آب معدنی ،ادویه و چاشنی ها، م)غیر دارویی(کردنی

 محلول در آب
 11/10/91 بهره ب

بعد از تقاطع قائم مقام -خبابان مطهري -تهران
 334فراهانی پالك 

3-88833172 
88840750 

 شهید بهشتی

ین مشاور صنایع غذایی هندسم 131
 )همکار(آویژه فرآیند پارسیان

 نفیسه زمیندار  هندسم
عباس عابد   مهندس

 اصفهانی

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و غالت حبوباتو لبنیات، گوشت و پروتئین، شیر 
 و آب معدنی، روغن و چربی،ادویه و چاشنی ها،)غیر دارویی(سبزیجات، نوشیدنی،دم کردنی

 11/10/91 بهره ب
خیابان آبشار دوم،بعد از شهر بازي،  -اصفهان

 تصفیه خانه آب و فاضالب اصفهان

 
031 

36308726 
 اصفهان

 آذین پرتو پرند 132
 )همکار(

سبیکه عظیمی   مهندس
 گلوگاهی

 فریده مفضلی کترد 

کنترل مواد اولیه پلیمري و فیلم تک الیه پلیمري در (آزمایشگاه تخصصی بسته بندي 
، کشش، نفوذ پذیري )IV(، ویسکوزیته ذاتی)MFI(خصوص آزمونهاي شاخص جریان مذاب 

 نسبت به آب و گازها
 11/10/91 ببهره 

شهرك فناوري و بیوتکنولوژي صنایع -مشهد
 304غذایی،ساختمان مرکزي ،واحد 

0511-
5424534 

 مشهد



 جوهر جوان جنوب 133
 )همکار(

 ساختمان یانمار-خیابان شیالت-بندر دیر-بوشهر 19/10/91 بهره ب ) GوBآفالتوکسین هاي (ازمایشگاه تخصصی سم شناسی هادي فخرایی  مهندس
0772822 

6316 
 بوشهر

 زیست فناور کاوش پارسیان 134
 )همکار(

و تقلبات فرآورده هاي گوشتی بر پایه )ذرت،سویا،برنج(شناسایی کیفی گیاهان تراریخته امیر موسوي کترد
PCR 

 20/10/91 بهره ب
دانشگاه علو م پزشکی –میدان درکه -تهران

 دانشکده گیاهان دارویی-شهید بهشتی
22406727 
22431744 

 بهشتیشهید 

 زیست یار سینا 135
 )همکار(

 26/10/91 بهره ب )پروبیوتیکها(آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي زهره خدایی کترد
خیابان -شریعتیدخیابان -تهران

 6، ساختمان سینا،واحد77یخچال،پالك
22647932 
22606775 

 شهید بهشتی

 رازي رهنمون صنعت 136
 )همکار(

محمد کاظم   مهندس
 قوشچی

 پیده رنجبرس کترد
 

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
و آب معدنی، روغن و چربی،ادویه و چاشنی )غیر دارویی(سبزیجات، نوشیدنی،دم کردنی

 ها،آرایشی و بهداشتی،مکمل هاي غذایی
 30/11/91 بهره ب

بان خیابان عالمه مجلسی،انتهاي خیا-ارومیه
 باقرالعلوم،تقاطع معراج

0441 
2753192 

 ارومیه

 راهیان کیفیت آزما 137
 )همکار(

سعید   مهندس
 سلیمانیان

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و سبزیجات، غالت حبوباتشیر و لبنیات، 
 و آب معدنی، روغن و چربی،ادویه و چاشنی ها)غیر دارویی(نوشیدنی،دم کردنی

 شهرك صنعتی فرامان،فاز اول-کرمانشاه 1/12/91 بهره ب
083 

34733326 
 کرمانشاه

اداره بهداشت و درمان  138
 )مجاز(نیروي زمینی ارتش

کیوان کوهیان  کترد
 افضل

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو ، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
-، ادویه و چاشنی ها)بمعدنیبجز شیمی آ(و آب معدنی)غیر دارویی(نوشیدنی،دم کردنی

 آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژي
 7/12/91 بهره ب

بزرگراه بابایی،پل فالحی،اداره بهداشت و  -تهران
 درمان نیروي زمینی ارتش

22965642 
22951926 

 شهید بهشتی

 شیمی تجزیه راك 139
 )همکار(

 مهدي هاشمی کترد
خاطره   مهندس

 خانلرزاده

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و غالت حبوباتپروتئین، شیر و لبنیات، گوشت و 
و آب معدنی، روغن و چربی،ادویه و چاشنی )غیر دارویی(سبزیجات، نوشیدنی،دم کردنی

 ها،آرایشی و بهداشتی،مکمل هاي غذایی و رژیمی
 1/12/91 بهره ب

بلوار الوند،روبروي مسجد پیر وادي،جنب -همدان
 حسینیه فرات

081 
34247075 
34247077 

 همدان

 نوآوران کاشف شهر راز 140
 )همکار(

 صابر افراسیابی کترد
 سمانه عباسی  مهندس

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
و آب معدنی، روغن و چربی وآزمایشگاه تخصصی )غیر دارویی(سبزیجات، نوشیدنی،دم کردنی

 کروبیولوژيمی
 15/2/92بهره ب

خیابان ذوالنور،روبروي کوچه -شیراز
 105،پالك18

071 
32360719 
32360006 

 فارس

 پارس طراوت 141
 )همکار(

سید مجید   مهندس
 هاشمی قوژدي

، شیرینی و شکالت، کمپوت و کنسرو، ،میوه و غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 و آب معدنی، روغن و چربی)غیر دارویی(سبزیجات، نوشیدنی،دم کردنی

 15/2/92بهره ب
 ط چهار راه لشگر،مجتمع تجاري یلدا، -مشهد

 سوم
051 

38538551 
 خراسان رضوي

 مرواریدجنوب خاتم 142
 )همکار(بندرلنگه

 احسان افشاریان
،  GوBمایکوتوکسینها،زیراالنون،آفالتوکسین هاي (آزمایشگاه تخصصی سم شناسی

 ) DONاکسی نیوالنونبرنج،در  Aاکراتوکسین
 بهره ب

25/4/95 
 اداره بنادر و دریانوردي-بندر لنگه

0762 
2243540 
2244219 

 هرمزگان

پرهام  مجتمع آزمایشگاهی 143
 )همکار(گستر

سارا پاك   مهندس
 فطرت

، کمپوت و کنسرو، ،میوه و سبزیجات، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 و آب معدنی، ادویه و چاشنی ها)یر داروییغ(نوشیدنی،دم کردنی

 21بلوار آزادي،روبروي پارك آزادي،کوچه -شیراز 23/2/92بهره ب
0711 

2250657 
2251579 

 فارس

 آزما ایلیا صنعت ایساتیس 144
 )همکار(

ملیحه شکوه   مهندس
فاطمه   مهندس فرد 

 رنجبر

) غیر دارویی(یدنی،دم کردنی،شیرینی ، نوشغالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
 ،روغن و چربی، ادویه و چاشنی ها

 8/4/92بهره ب
چهارراه مهدیه،بلوار امام جعفر صادق،مرکز  -یزد

 4اول،واحد ط فناوري زنبق،
0351 

6240246 
 یزد

 ایراجیان داولیاء و  د 145
 )همکار(

 پرویز اولیاء کترد
 رحیم نصرتی  مهندس 

 8/4/92بهره ب ي و پروبیوتیکهاآزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژ
،دانشگاه علوم نیایش نبشخیابان ولیعصر ،-تهران

 پزشکی شهید بهشتی،آزمایشگاههاي جامع تحقیقاتی
 شهید بهشتی 88194042

 خوزستان 0632 گمرك خرمشهر–خرمشهر  5/6/92 بهره ب )آالینده هاي  فلزي(آزمایشگاه سم شناسیمحمد رحیم   مهندسي بهین م شرکت فنی  146



 4207693 رضائیان )همکار(آ؛زمون اروند
4207694 

 آزمون فرانگر شرق 147
 )همکار(

 23/6/92 بهره ب )فلزات سنگین و مایکوتوکسینها(آزمایشگاه تخصصی سم شناسی سمیه عابدینی  مهندس
خیابان کفعمی،تقاطع خیابان مصطفی -زاهدان

 )عج(خمینی،مقابل بنیاد فرهنگی حضرت مهدي
0541 

3264808 
سیستان و 
 بلوچستان

 شرکت هورتاش اسپادانا 148
 )همکار(

اعظم حمله   مهندس
 داري

 شیرینی و شکالت
 بهره ب

17/10/92 
خیابان شریعتی،انتهاي خیابان -نجف آباد

 18دانش،کوي شکیب،پالك
031 

42622189 
 اصفهان

 آزمون سالمت آساي ساري 149
 )همکار(

 وآزمایشگاه میکروبیولوژي غذاوشت پروتئینگشیر و لبنیات،  محمدرضا آجوري کترد
 بهره ب

17/10/92 
بلوار آزادي،روبروي اداره برق،مجتمع -ساري

 3اول،واحد ط تجاري زمان،

011 
33375014 
33375017 

 مازندران

شرکت نوآوران آب آزماي  150
 )همکار(شرق

 و آب معدنی)غیر دارویی(آزمونهاي میکروبیولوژي نوشیدنی،دم کردنی رحیمیالدن   مهندس
 بهره ب

30/10/92 
،فاز 8رضا شهر،بلوار پیروزي،رودکی-مشهد

 8،قطعه 1تجاري
051 

38792451 
 مشهد

شرکت بین المللی سپید  151
 )همکار(طب آزمون

 غذایی-مکملهاي رژیمی رویا پورشقاقی کترد
 بهره ب

30/10/92 
چهارراه پارك وي،روبروي هتل  -تهران

 7یر،پالكاستقالل،خیابان چمران،خیابان ت
22655973 

 
 شهید بهشتی

 زیست پرشین محصول 152
 )همکار(

 مریم تاج آبادي کترد
 مهدیه شیرزاد مهندس

 )پروبیوتیکها(آزمایشگاه میکروبیولوژي
 بهره ب

30/10/92 
میدان ولیعصر،خیابان فلسطین -تهران

 2،واحد21شمالی،کوچه مرتضی زاده،پالك 
 تهران 88989903

رانیان نوین آزما پور ای 153
 )همکار(پیشگام

 دنیز هندي  مهندس
 شهره عظیمی مهندس
 مریم جعفري  مهندس

،شیرینی و شکالت ،کمپوت و کنسرو، غالت حبوباتشیر و لبنیات، گوشت و پروتئین، 
،آبمعدنی،میوه و سبزیجات و آزمایشگاه تخصصی ) غیر دارویی(نوشیدنی،دم کردنی

 میکروبیولوژي

 بهره ب
25/1/93 

ستاندارد،بلوار امامزاده میدان ا-کرج
 81حسن،نرسیده به چهار راه مصباح،پالك

026 
32811039 

 البرز

 شاخه زیتون لیان 154
 )همکار(

محمدرضا   مهندس
 برهانی

 )فلزات سنگین شامل سرب و کادمیوم(ازمایشگاه سم شناسی
 بهره ب

25/1/93 
بلوار دهقان،جنب مرکز آموزش سازمان -بوشهر

 تمان دریابنادر و کشتیرانی،ساخ

0771 
2542001 

09177727350 

 بوشهر

 آزمون طب 155
 )همکار(

مهندس شهدخت شمس 
 الدینی 

 دکترحسین توکلی راد

،شیرینی و شکالت ،کمپوت و کنسرو، غالت حبوبات شیر و لبنیات، گوشت و پروتئین،
 شنیها،آبمعدنی،میوه و سبزیجات و روغن و چربی،ادویه و چا) غیر دارویی(نوشیدنی،دم کردنی

 بهره برداري
3/6/93 

ساختمان تجاري -خیابان امام-بوشهر
 12،واحد 3،طبقه 5سیراف

0771 -
3542455 

 بوشهر

 شایان گستر آزما 156
 )همکار(

 مهندس معصومه آقایی
 مهندس محمد اسدي

 ، ادویه و چاشنیهاغالت حبوبات شیر و لبنیات، گوشت و پروتئین،
 بهره برداري

11/6/93 
خامنه ... بلوار آیت ا-شهرك شکوهیه-قم

 282اي،خیابان شقایق،پالك 

0253 
2920412 
3342937 

 قم

 پارس دقت آزما 157
 )همکار(

 گوشت و پروتئین دکتر امیر رضا جوینده
 بهره برداري

11/6/93 
 بلوار گلستان،روبروي بانک مهر اقتصاد-شیراز

0711-
7308058 
07308057 

 شیراز

انجمن مسئولین فنی غذا و  158
 وي ایراندار

 دکتر گیتی کریم
مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی ، دارویی ، بیولوژیک ، تجهیزات و ملزومات 

 پزشکی
 25/6/93بهره ب 

پ  2تهران شهرك قدش خ خوردین خ توحید 
22 

 تهران 44846098

 


