وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پسشكي
دبيرخانه بررسي و تائيد صالحيت آزمايشگاههاي همكار و مجاز

)فهرست آزمايشگاههاي همكار و مجازتأييد صالحيت شده با دامنه عملكرد بر اساس محصول و آزمونها(
ؼـ ضَقُ

رديف

ًبم آقهبيٍگبُ

ًبم هىئَل
فٌي

1

هٌْؽن
ضيؽـی ًيب
(ّوىبـ)

هٌْؽن
ضيؽـی ًيب

2

هبؼ
(ّوىبـ)

ؼوتف صطجت
لفاؼاٌػبًي ٍ
هٌْؽن يلفبًي

3

پيبم والهت
ًيٍبثَـ
(ّوىبـ)

هٌْؽن
هطوؽـضبٌفيغ
قاؼُ

وبقهبى هٌغمِ
آقاؼ ويً

ؼوتف الؼى

ؼاهٌِ فؼبليت ثف اوبن هطصَل ٍ آقهَى

ؼاًٍگبُ ع ح

تبـيع وويتِ فٌي
هدَق ثْفُ ثفؼاـی ٍ
توؽيؽ

آؼـن

تلفي  -فبوه

ثْفُ ثفؼاـی
83/6/22

اَّاقٌْ -فن ؼاًٍگبُ

06112242414

غيبثبى وَم پالن 95

0611-3342410

غؽهبت
ثْؽاٌتي
ؼـهبًي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبت ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌيّبًٌَ ،يؽًي ؼم وفؼًي
ٍ آثوؼؽًي
آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي) ٍ

توؽيؽ 87/3/5

غَقوتبى

ثْفُ ثفؼاـی
83/12/4
تْفاى -غيبثبى آقاؼی

اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالتٌ ،يف ٍ
لجٌيبت  ،غالت ٍ ضجَثبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،هيَُ

توؽيؽ 86/4/13

غيبثبى ضجيتقاؼگبى وَزِ

ٍ وجكيدبت ،ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ ،يؽًي ،ؼم

توؽيؽ 88/5/5

اغتفاػي پالن 11

66037477

ايفاى

66045587

وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي

ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ ويكيدبت ،غالت ٍ
ضجَثبت ،گٌَت ٍ پفٍتئييٌ ،يف ٍ
لجٌيبت،هيىفٍثيَلَلی ثْؽاٌتي

ثْفُ ثفؼاـی
83/6/22
توؽيؽ 86/10/25

0551-2230711
ًيٍبثَـ -ثلَاـ خوَْـی-
اًتْبی خوَْـی4

هٍْؽ

0551-2230710

توؽيؽ 89/9/28

4

وفيويبى
(هدبق)

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي
ٍ زفثي،هىول ّبی غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٌ ،يف
غٍه ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبّْبی تػصصي

توؽيؽ  88/12/9وِ
هبِّ

توؽيؽ 89/10/5

0764ويً،صفيي –پمًٍّ
وفای پفٍفىَـ ضىبثي

ون ٌٌبوي،هيىفٍثيَلَلی ،ـًگ ،اوبًه ٍ ظفٍف ٍ
ثىتِ ثٌؽی

5

تَاى
(ّوىبـ)

ؼوتف ففٌيؽ
اثَالفتطي
ػفالي

اًؽاقُ گيفی ٍيتبهيي ّب ؼـ هَاؼ غؿايي ٍ هىول ّب
 ،تؼييي همؽاـ ـٍی ٍ آّي ٍ يَثي ؼوبـًَى ؼـ
هىول ّبی غؿايي

6

ًَثل
(ّوىبـ)

هٌْؽن هطوؽ
ـٍضي اللِ

ٌيف ٍ لجٌيبت ،ـٍغي ٍ زفثي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي
هيىفٍثيَلَلی

ثْفُ ثفؼاـی
83/12/4

4422141-42
4423731

يىىبلِ

ثْفُ ثفؼاـی
83/12/4
توؽيؽ 86/2/27
توؽيؽ 88/4/9

ّفهكگبى

تْفاى -هيؽاى ّفتتيف
ثكـگفاُ هؽـنً،جً
غيبثبى قّفُ ٌوبـُ 39
عجمِ زْبـم
تجفيك -غيبثبى ـاُآّي
وبغتوبى هيالؼ عجكُ ؼٍم

88848259
88842583
88846755
-5513518-20
0411

ٌْيؽثٍْتي

آؾـثبيدبى
ٌفلي

توؽيؽ 86/3/5

ٍاضؽ 207

0411-5516727

توؽيؽ88/6/9
ثْفُ ثفؼاـی
83/12/4
7

ـاقی
)ّوىبـ(

ؼوتف ٌيال
صفبئيبى

آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلی

8

ثْجَؼگفاى
صٌؼت
(ّوىبـ)

ؼوتف هطىي
ػبؼلي –
هٌْؽن
هصغفي اهيفی

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي  ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالتًٌَ ، ،يؽًي ،ؼموفؼًيٍ آة
هؼؽًي ،هيَُ ٍ وجكيدبت

هفوك تطميمبت
غؽؼ ؼـٍى ـيك
ٍ هتبثَليىن
(هدبق)

ؼوتف ثبلف
الـيدبًي

هىول ّبی غؿايي
(اًؽاقُ گيفی ٍيتبهيي ّب ٍ آهيي ّبی ثيَلى)

توؽيؽ 85/12/14

تْفاى – غيبثبى ؼاًٍگبُ –
غيبثبى لجبفي ًماؼوَ ذُ
ًَوبقٌ -وبـُ ٍ -7اضؽ 4
يب صٌؽٍق پىتي-166

توؽيؽ 87/11/20

19735

ثْفُ ثفؼاـی
88/1/31

غفم آثبؼ ظ ٌفيؼتي پل
اًبـی

66460971
22707722

ايفاى

22740287

0661-2231441

لفوتبى

تْفاى -غيبثبى وبـگف
9

10

ٌفيؼتي عجمِ  5هفوك

توؽيؽ 86/10/25

تطميمبت غؽؼ ؼـٍى ـيك ٍ

ايفاى
88029399

هتبثَليىن
ثْفُ

ٌفوت هىول
وبقی ٍّتگفؼ

ثْفُ ثفؼاـی
84/5/15

ٌوبلي ثيوبـوتبى ؼوتف

88026902-3

ؼوتف ويؽ
هْؽی تْبهي

(ّوىبـ)

شيمي غالت ٍ ضجَثبت ،هىول ّبی غؿايي

ثفؼاـی83/12/4

ٍ،يتبهيٌْب ٍ اهالش هؼؽًي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي ون
ٌٌبوي (فلكات وٌگيي)

توؽيؽٍ 84/5/15

-4226017-18
ٍّتگفؼٌْ -ف صٌؼتي-
فبق  3لغؼِ 103
0262-4225862

86/11/14

11

ثِ آقهب
(ّوىبـ)

هٌْؽن
ضىيي
هؼتوؽی

12

ٍيفٍهؽ
(ّوىبـ)

ؼوتف اووبػيل
صبثففف

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي  ،غالت ٍ ضجَثبت،

ثْفُ ثفؼاـی
84/5/15

وجكيدبتًٌَ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ٍ ـٍغي

توؽيؽ86/11/14

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،هيَُ ٍ
زفثي
ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،
ـٍغي ٍ زفثي ،هىول ّبی غؿايي ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي،اًؽاقُ گيفی ٍيتبهيي ّب ،هيىفٍثيَلَلی
آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي

0711-2318168
ٌيفاق -ظ هؼؽل-وبغتوبى
 555عجمِ 2

توؽيؽ86/10/25
توؽيؽ88/11/12

0711- 2357009

فبـن

0711-2357007

توؽيؽ 89/9/28

ثْفُ ثفؼاـی
84/5/15

0262

ايفاى

66949644
تْفاى -غيبثبى اوىٌؽـی
ٌوبليٌ -وبـُ 32

66924010
66949643

ايفاى

ايفاى
13

(ّوىبـ)

ؼوتف ضىيي
ـيطبًي
هٌْؽن

گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت ،هيىفٍثيَلَلی

وَلوبق

ثْفُ ثفؼاـی
88/1/31

هٍْؽ-خبؼُ وٌتَ-ثيي
وؼبؼت 14 ٍ 12

0511-6654618

هٍْؽ

0511-6653740

خْبًگيفی

آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٌبهل آقهبيٍبت (فلكات وٌگيي
14

اًدوي صٌبيغ
ٌَيٌؽُ
آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي
(ّوىبـ)

ؼوتف تٌىبثٌي

ٌ ،يوي ٍ هيىفٍثيَلَلی ،اوبًه ٍ ـًگ(ؼـ قهيٌِ
 5ـًگ ثْؽاٌتي ثب ػٌبٍييC1
( 12490ٍ11680ٍ74260ٍ74160آثي وجك قـؼ
لفهك ٍ ثٌفً) ٍ 51319

ثْفُ ثفؼاـی
83/6/22
 84/5/15هدَق
افكايً هيىفٍثيَلَلی

توؽيؽٍ 85/2/18
5/8
توؽيؽ89/9/28

تْفاى –ثلَاـ وٍبٍـق

88967115

غيبثبى وجىبًيبى وَزِ

88958532

ّفتن ٌوبـُ -86عجمِ 2

ايفاى

88958523

ثْفُ ثفؼاـی---

15

هفخؼبى غبتن
(ّوىبـ)

هٌْؽن اػظن
ًبصف قاؼُ

هبيىَتَوىيي ّب (قيفالٌَى ،پبتَليي ،آفالتَوىيي
 (Aاوفاتَوىيي

توؽيؽٍ85/2/18
87/2/30

تْفاى – ثلَاـ وٍبٍـق
،غيبثبى ٌْيؽ ػجؽاهلل قاؼُ
وَزِ ٌمبيك ٌوبـُ 72

88982132-5

ايفاى

88966518

توؽيؽ89/4/23
ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،اؼٍيِ
ٍ زبٌٌي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي ظفٍف ٍ ثىتِ
ثٌؽی
(آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي  ،آفالتَوىيي)

ثْفُ ثفؼاـی
85/2/18

16

آوب
(ّوىبـ)

ؼوتف ثيمى
اهيؽی

17

ٌفوت تؼبًٍي
ففآٍـؼُ ّبی
لجٌي اوتبى
آؾـثبيدبى
ٌفلي
)هدبق(

ؼوتف ويبٍي
هطوؽقاؼُ
وفاثي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،
ـٍغي ٍ زفثي

آـيب

ؼوتف ػجبن

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي

ثْفُ ثفؼاـی

هَهٌي

،ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلی

87/10/14

18

19

(ّوىبـ)

وٍت ؼاًِ ّبی
ـٍغٌي
(هدبق)

توؽيؽ87/2/30

هٌْؽن هْؽی
ضفيفی هْف

ثبالتف اق تمبعغ ٌجبٌّگ
پالن ،96/4عجمِ اٍل

توؽيؽ89/4/23
ثْفُ ثفؼاـی
85/6/13
توؽيؽ87/8/6

تجفيك -غيبثبى ؼاهپكٌىي
ًجً وَزِ هفٍاـيؽ پالن
22

توؽيؽ89/9/30

ثْفُ ثفؼاـی
ـٍغي ٍ زفثي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي
(فلكات وٌگيي)

تْفاى -اوىٌؽـی ٌوبلي-

83/6/22
توؽيؽ87/10/14

66434967
66933067

ايفاى

66920191

0411-4417056
0411-4447295

آؾـثبيدبى
ٌفلي

0411-4417056

ووٌبى-ثلَاـ ٌفيف ٍالفي
–خٌت هىدؽ ضضفت

0231-3335181

ووٌبى

اثفاّين
تْفاى-م ّفت تيف-ظ لبئن
همبم ففاّبًي-وَزِ ًگيي-
وَزِ قيجب-پالن8

88841052-4
88825259

ايفاى

ثْفُ ثفؼاـی

20

آقهبيٍگبُ
هفوكی لن
(ّوىبـ)

ؼوتف ضوكُ
هطجؼلي

غالت ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ
وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبت ،ـٍغي ٍ زفثي ٍ آـايٍي
ٍ ثْؽاٌتي

21

غبتن پليوف
(ّوىبـ)

ؼوتف
ػجؽالفوَل
اـٍهيِ ای

هَاؼ اٍليِ ٍ ثىتِ ثٌؽيْبی پليوفی ،هىتفثر ٍ
زىت ّبی ثىتِ ثٌؽی

85/6/13
توؽيؽ87/10/14

لن -غيبثبى ٌْيؽ فبعوي
(ؼٍـ ٌْف) غيبثبى 26پالن
12

توؽيؽ 89/12/7

0251-7737197
0251-7739946

لن

0251-7739946

ثْفُ ثفؼاـی

22

ثٍْت آئيي
(ّوىبـ)

ؼوتف غىفٍ
آلبيي
پَـوليبًي ٍ
ؼوتف ثبثه
پَـاوجفی

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،
ـٍغي ٍ زفثي ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ،آًكين ٍ
آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي(فلكات وٌگيي ثدك خيَُ ٍ
آـوٌيه) ٍ آقهبيٍگبّْبی تػصصي هيىفٍثيَلَلی
 ،اوبًه ٍ ـًگ

شيمي
پفتَ ثٍبي
23
(ّوىبـ)

24

25

26

آلبی ؼوتف
ًَـؼّف ـوٌي
غبًن هٌْؽن
پفيىب ًيىػَاُ

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت

ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،
هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي
 ،ـٍغي ٍ زفثي ،هىول ّبی غؿايي ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي ،ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي (فلكات
وٌگيي)ٍ ،يتبهيي ّب ٍ پيً ٍيتبهيي ّب

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،اؼٍيِ
ٍ زبٌٌي ّب ،ثْؽاٌتي،آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي
(فلكات وٌگيي)

ويويب تىت فبم
(ّوىبـ)

ؼوتف ػجؽاالِ
ًظفی ًيب

خَاى
(ّوىبـ)

ؼوتف خَاى
آهلي

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ
ضجَثبت،ووپَت ٍ وٌىفٍ ًٌَيؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة
هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي
هيىفٍثيَلَلی

افٍيي ـضيوي
(ّوىبـ)

هٌْؽن افٍيي
ـضيوي
هٌْؽن

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي

85/8/28

تْفاى-غيبثبى وبـگف-پبـن
ػلن ٍ فٌبٍـی

88220551

ايفاى

توؽيؽ89/2/6
09123051765
ثْفُ ثفؼاـی
85/6/13
توؽيؽ 87/10/14
توؽيؽ 89/11/30

تْفاى -ثكـگفاُ يبؼگبـ اهبم
–ثلَاـ هفقؼاـاى-ـٍثفٍی
ثبًه پبوبـگبؼ -ثيي
ففٌتگبى ٍوپْف ٌوبـُ
175

44263792تلفىه

ايفاى

44263793
44218237

ثْفُ ثفؼاـی
85/6/13
توؽيؽ87/8/19

تْفاى -هيؽاى تَضيؽ -ظ
وتبـغبى وَزِ اوجفيبى
آؾـ ٌوبـُ  13عجمِ وَم

توؽيؽ 89/12/7

66431274
66431554

ايفاى

66439915

ثْفُ ثفؼاـی
85/7/29
توؽيؽ 87/10/14

تْفاى ففهبًيِ ًجً
ؼيجبخي ٌوبلي ٌوبـُ 62

22824043-6

ٌْيؽثٍْتي

22815817

توؽيؽ 89/12/7
ثْفُ ثفؼاـی
84/5/15
توؽيؽ ًٌ هبِّ
87/12/27
توؽيؽ ًٌ هبِّ
88/12/2
توؽيؽ89/9/28

9123757533
لكٍييٌْ-ف صٌؼتي الجفق،ظ
ضىوت ؼّنٌ ،وبـُ
1/2/184

ثْفُ ثفؼاـی

ٌْف صٌؼتي ـٌت ـٍثفٍی

85/6/13

تبهيي اختوبػي

تلفىه -0282
2244424

-3383212-4
0131

لكٍيي

گيالى

اووبػيل
ـٍضجػً
خَـٌفی

ٍ زفثي ،هىول ّبی غؿايي( اًؽاقُ گيفی همؽاـ
ٍيتبهيي  Aؼـ پفهيىه ّبی ٍيتبهيٌي) ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي ّب،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي  -آقهبيٍگبُ
ون ٌٌبوي ؼـ
تػصصي هيىفٍثيَلَلی،
قهيٌِ هبيىَتَوىيي،ثبليوبًؽُ ووَم ٍ اوبىن

توؽيؽًٌ هبِّ
87/12/27
توؽيؽ 88/11/10

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ

27

ؼپبوَ( ؼاًً
پمٍُ آقهَى )
(ّوىبـ)

ؼوتف خَاؼ
ضصبـی

28

تَضيؽ
(ّوىبـ)

ؼوتف وَوي
ـضبيبى

29

وبقهبى
وفؼغبًِ ٍ
وٍتبـگبُ
ٌْفؼاـی
تْفاى (ثْوي)
(هدبق)

ؼوتف ففٌيؽ
هؼيٌي

30

ٌفوت تؼبًٍي
تَليؽ وٌٌؽگبى
ففآٍـؼُ ّبی
گٌَتي وفاوف
وٍَـ
(هدبق)

ؼوتف ويؽ
ففقاؼ عالوً

31

ػلَم ضيبتي
فبـٍق
(ّوىبـ)

ؼوتفهطوؽ
ضىيي ٌدبػي
ػلي آثبؼی

وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي
ٍ زفثي،هىول ّبی غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٍ

ثْفُ ثفؼاـی
85/11/15
توؽيؽ 87/11/13

آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلی
ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي
ٍ زفثي،هىول ّبی غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب
،هيىفٍثي آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي
هيىفٍثيَلَلی

0131-3383055

ثْفُ ثفؼاـی
85/11/15
توؽيؽ 87/11/8
توؽيؽ 89/12/8

تجفيك -غيبثبى ؼـٍاقُ تْفاى
اٍل غيبثبى آؾـی ٌ ،وبـُ
3
عجمِ اٍل

گٌَت ٍ پفٍتئيي

وتبـغبى ًفويؽُ ثِ
ثبلفغبى -وَزِ ٌْيؽ
هْفاى آففًؽ-پالن -74

تْفاى غيبثبى ؼٌت
آقاؼگبى-هيؽاى ثْوي

ثْفُ ثفؼاـی

تْفاى – ٌْفن غفة-

86/4/4

ثلَاـ غَـؼييً -فويؽُ ثِ
ثلَاـ ؼـيب غيبثبى تَضيؽ -2

توؽيؽ 88/3/4

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي ؼـ قهيٌِ
هبيىَتَوىيي ّب(آفالتَوىيي  ،G ٍBتَتبل،
آفالتَوىيي  ،M1اوفاتَوىيي  ،Aقيفالٌَى،
فبهيٌَويي ،پبتَليي)فلكات وٌگيي ،ثبليوبًؽُ ووَم
ٍ وٌتفل هيكاى آفت وً ّب ؼـ هَاؼ غؿايي

ٌوبـُ 22

ثْفُ ثفؼاـی
86/2/27
توؽيؽ يه وبلِ
88/4/3
توؽيؽ89/4/23

0411-3331329

66918371

ايفاى

66436943

عجمِ اٍل ٌفلي

توؽيؽ 88/1/16

گٌَت ٍ پفٍتئيي ،ووپَت ٍ وٌىفٍ

ٌفلي

تْفاى – م تَضيؽ-ظ

ثْفُ ثفؼاـی
85/11/15

-3331328-29
0411

آؾـثبيدبى

5060035-7

تْفاى

55316415

88573059
88366005

ايفاى

88575257

66593999
تْفاى :هيؽاى تَضيؽ-
غيبثبى پفزن ٌوبـُ 122

66901611
66593996

ايفاى

32

لٍن
(هدبق)

هٌْؽن وويِ
وَزىي
هٌْؽن ضويفا
اهيفغبًي

33

زبثْبـ
(هدبق)

هٌْؽن
هفين ػجبن
تفن هفاؼضىي
ويبؼُ ٍ
هٌْؽن ّؽا
وفاثي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ،يؽًي،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌي ّب  ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي  ،آقهبيٍگبُ
تػصصي هيىفٍثيَلَلی ٍ ون ٌٌبنی (فلكات
وٌگيي) ٍ ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽی(ؼـ قهيٌِ آقهبيٍبت
لَعيْبی فلكی ثب پبيِ للغ اًؽٍؼ ٍ آلَهيٌين ٍ ٌيٍِ
غبلي)

ثْفُ ثفؼاـی
83/6/22
توؽيؽ ًٌ هبِّ
87/12/27
توؽيؽًٌ هبِّ
88/12/2

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ

83/6/22

وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي
توؽيؽ 88/8/11

ٌفوت
هٌْؽوي آـا
34

صؽـ عَن

اًؽيٍِ

اوتبًؽاـؼ

زبثْبـ – هؽيفيت ًظبـت
ثف ضَاثظ اًىبًي ٍ

0444-23400545

قاّؽاى

اوتبًؽاـؼ

ثدٌَـؼ-ظ عبلمبًي ٌفلي-
هٌْؽن ـاٌيي

ٌيف لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،

ثْفُ ثفؼاـی

وَزِ والًتفی ٌْ( 11يؽ

ٌْىَاـ

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ

87/12/27

ٍقيي)ً-جً تمبعغ ؼٍم-

0584-2263266

غفاوبى ٌوبلي

پالن21

(هدبق)
ٌيوي گىتف

ًظبـت ثف ضَاثظ اًىبًي ٍ

0763-5242293

ّفهكگبى

توؽيؽ 89/4/23
ثْفُ ثفؼاـی

ی ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب
ٍ زفة

خكيفُ لٍن -هؽيفيت

0763-5242292

ؼوتف ػليفضب

تْفاى-هيؽاى

ولغبى
هطوؽی

35

(هدبق)

36

ًوـًَِ آقهـبی
پبوبـگبؼ
(ّوىبـ)

ؼوتف وؼيؽ
ضميمي ،
ؼوتفپفٍيك صؽـ
قاؼُ ،
ؼوتـف ثْفام
لؽن
ٍ غبًن ؼوتف
الجبل عبّفی

37

غٌي
(ّوىبـ)

آلبی ؼوتف
هصغفي غٌي

هىول ّبی غؿايي

ثْفُ ثفؼاـی

آـلاًتيي،غيبثبى غبلؽ

88717158

87/11/1

اوالهجَلي -غيبثبى ّفتن

88717149

–پالن-18عجمِ وَم

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ
ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ
وٌىفٍ ،هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،هىول
ّبی غؿايي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب  ،آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبّْبی تػصصي ظفٍف ٍ
ثىتِ ثٌؽی ،ون ٌٌبوي ،ـًگ ،اوبًه ،هتبًَل
ؼـ هبيؼبت
گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت ،ـٍغي ٍ زفثي

 ،ـًگْبی غَـاوي ،هيىفٍثيَلَلی آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي

ثْفُ ثفؼاـی

تْفاى – غيبثبى ايفاًٍْف-

86/11/14

غيبثبى آؾـٌْف – غيبثبى

توؽيؽ 89/4/23

ففيؽٍى ٌْف – ٌوبـُ9

ثْفُ ثفؼاـی

لن – هيؽاى آقاؼگبى  -ثلَاـ

86/10/25

ًَاة صفَی – اثتؽای

توؽيؽ 88/12/2

16هتفی هؽًي

88311446

ٌْيؽ ثٍْتي

ايفاى

88306491

0251-6709048

لن

ثْفُ ثفؼاـی
38

پبوتَـ
(ّوىبـ)

غبًن ؼوتـف
ٌوه الولَن
غَاخِ ًصيفی

ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي،

39

هيـكاى
(ّوىبـ)

آلبی ؼوتـف
ػلي فبًي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،غالت ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت
 ،هيَُ ٍ وجكيدبت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،ـٍغي ٍ
زفثي

آلبی ؼوتف
ضجيت الِ
هيفقايي

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ووپَت ٍ وٌىفٍ  ،ـٍغي ٍ زفثيًٌَ ،يؽًي ،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي

40

41

گلىتبى
(ّوىبـ)

ٌْبة ويب

هٌْؽن ضىي

آـهبى

ًػسيبى

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت  ،هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،

86/10/25
توؽيؽ 89/5/3

غالت ٍ ضجَثبت

ثْفُ ثفؼاـی
86/10/25

تْفاى – هيؽاى تَضيؽ –
غيبثبى پفزن ٌ -وبـُ
122

66931438

ثدٌَـؼ – ثلَاـ فلىغيي –

0584-2260033

وَزِ اًفلیٌ -وبـُ 1

0584-2260044

افىفاىغيبثبى
گفگبى_ وَی _

0171-4423964

توؽيؽ 88/12/9
ثفؼاـی86/11
ثْفُ /14
توؽيؽ 89/5/3

ثْفُ ثفؼاـی
88/1/16

66932777

33
افىفاى _ پالن
4

هٍْؽ ويلَهتف 12ثكـگفاُ

غفاوبى ٌوبلي

گلىتبى

0171-4451976

051-5003267

هٍْؽلَزبى پبـن ػلن ٍ
فٌبٍـی غفاوبى ح 21 c

ايفاى

هٍْؽ
0511-5421784

(هدبق)

42

ٌفوت
تطميمبتي
هٌْؽوي
تـَفيك ؼاـٍ
(ّوىبـ)

هٌْؽن
فبعـوِ هـَهي
ويـبيي -
هٌْؽن وَقاى
گفؼُ

43

آـيب آقهب
(ّوىبـ)

غبًن هٌْؽن
وويِ ؼّمبًي
وبًير  ،آلبی
هٌْؽن هطوؽ
ـضب قًؽ هٌففؼ

44

وٍتكاـ وجك
(ّوىبـ)

غبًن هٌْؽن
هفين هْؽٍی

ػىل

45

ٌفوت هؼؽًي
اهالش ايفاى
)هدبق(

هٌْؽن هطوؽ
هْؽی لبون
قاؼُ

ًوه

46

ٌفوت
تطميمبتي
ثيَفبـهبوي

آلبی هٌْؽن
ضويؽـضب
فالضت پيٍِ -

تؼييي همؽاـ آًتي ثيَتيه ّب ؼـ لجٌيبت ٍ تؼييي
همؽاـ ٍ اًؽاقُ گيفی اويؽّبی آهيٌِ  ,فٌيل آالًيي،
تؼييي هيكاى ثبليوبًؽُ ؼاـٍّبی  :فٌيل ثَتبقٍى ،

ثْفُ ثفؼاـی
ٌيف ٍ لجٌيبت  ،ـٍغي ٍ زفثيًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ

آة هؼؽًي  ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ
تػصصي هيىفٍثيَلَلی

غالت ٍ ضجَثبت ،ـٍغي ٍ زفثي،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ

آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلی ٍ ـًگ

تْفاى – ويلَهتف  18اتَثبى

86/10/25

تْفاى وفج – غيبثبى ؼاـٍ

توؽيؽ 89/4/23

پػً

44987362
44985056

ثْفُ ثفؼاـی

َّايي
لن _اثتؽایثلَاـ ًيفٍی –

6700840

88/1/18

وبغتوبى ويويب

0251-6700940

ثْفُ ثفؼاـی
87/2/30

غَاًىبـ – ٌْفن صٌؼتي
غَاًىبـ – فبق 2

توؽيؽ 89/4/23
ثْفُ ثفؼاـی
87/2/30

گفهىبـ – ويلَهتف 35
خبؼُ گفهىبـ ثِ ووٌبى

توؽيؽ 89/4/23
ثفؼاـی87/3/
ثْفُ 13
توؽيؽ 89/9/28

تْفاى _ غيبثبى فلىغيي
_ثي ثىت وؼيؽی _
پالن _ 32عجمِ اٍل _

ايفاى

لن

0371-2240025
88302197ؼفتف
هفوكی

0232-4543194

اصفْبى

ووٌبى

0232-4542908

88956061
88969958

ايفاى

47

پبـن
(هدبق)

ؼوتف هىؼَؼ
هطوَؼيبى

اثي ويٌب
(ّوىبـ)

آلبی هٌْؽن
ـضب وفٌّگ
پَـ

ويىتن ويفيت
فٌَى

هٌْؽن
اـوالى ثيگ
قاؼُ -هٌْؽن
ػلي ثٌي اوؽی

49

پبـن ليبى
اـًٍؽ
(ّوىبـ)

غبًن هٌْؽن
ففٌتِ ضىيي
قاؼُ

50

ًيفٍ گىتف ليبى
(ّوىبـ)

آلبی هٌْؽن
ٍضيؽ هفتػف

48

(ّوىبـ)

صٌؽٍق پىتي -7387

ؼگكاهتبقٍى ،تؼييي همؽاـ هبؼُ هَثفُ ؼاـٍّب

14155
ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،
ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب،آقهبيٍگبُ
تػصصي ون ٌٌبوي (آفالتَوىيي گفٍُ ٍ B
)G

غالت ٍ ضجَثبت (ثفًح) ،ووپَت ٍوٌىفٍ ًٌَ،يؽًي
ؼم وفؼًي ٍآثوؼؽًي(زبی) ،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي

ففآٍـؼُ ّبی ثْؽاٌتي ٍ ولَلكی ثْؽاٌتي

اصفْبى – غيبثبى هٍتبق

ثْفُ ثفؼاـی
87/2/30

ؼٍم – وَزِ ثَؾـ خوْف –

توؽيؽ 89/9/28

پالن 22

ثْفُ ثفؼاـی
87/6/24

اصفْبًي _ ثلَاـ  35هتفی
گلىتبى _ غيبثبى هػجـفی

توؽيؽ 89/9/14
ثْفُ ثفؼاـی
87/6/25

غفهٍْف – غيبثبى خْبى
آـا – غيبثبى يىن ٌفلي –

توؽيؽ 89/9/28

ؼـة زْبـم
ثٌَْف _ غيبثبى اهبم

آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي ثِ ـٍي
خؿة اتوي) پبتَليي ؼـ آة ويت ٍ ففآٍـؼُ ّبی آة
ويت

توؽيؽ 89/11/30

آة هؼؽًي ،هيَُ ٍ وجكيدبت،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ،ـًگْبی

ثْفُ ثفؼاـی

0311-2669396

تْفاى _ ثكـگفاُ اٌففي

پالن 5

ثْفُ ثفؼاـی
87/6/25

0311-2669394

اصفْبى

غويٌي – غيبثبى فبعويِ
– ـٍثفٍی تؼبًٍي

44470319

ايفاى

44410519

0632-4246940

غَقوتبى

0632-4246938
0771-3554755
0771-5556361

ثٌَْف

اوتبًؽاـی – ؼـة وَم –
پالن8

ٌيف ٍ لجٌيبت  ،غالت ٍ ضجَثبتًٌَ ،يؽًي  ،ؼم وفؼًي ٍ

اوفای ٌفق
51
(ّوىبـ)

52

53

غبًن هٌْؽن
قّفا هجفا

پبـويبى ثْيٌِ
پبيً
(ّوىبـ)

ؼوتف ضىيي
ضىيٌي لغفُ
،هٌْؽن هفين
ضويؽيبى ٍ
هٌْؽن ثٌفٍِ
ففهبًجفؼاـ

صٌبيغ غؿايي
هْتبة
(ّوىبـ)

آلبی هٌْؽن
ـضب ؼٍلتٍبّي
ٍ آلبی هٌْؽن
ففقاؼ ثْفاهي

غَـاوي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي
(آفالتَوىيٌْبی
گفٍُ ، G ٍ B
ٍ ، M1اوفاتَوىييAقيفالٌَى،پبتَليي،
DONآفالتَوىيي

87/6/25

هٍْؽ -ثلَاـ ٌْيؽ
وٍَـیً-جً غيبثبى
ٌْيؽوٍَـی -2ط16

توؽيؽ 89/11/9

ثْفُ ثفؼاـی

عجمِ اٍل

0511-7272821

ثٌؽـ ػجبن – وَی

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،

87/6/25

ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ،آقهبيٍگبُ
ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي )

توؽيؽ 89/12/7

وَزِ اٍل – پالن 1

ثْفُ ثفؼاـی

غفم آثبؼٌ-يف غَاـگبُ –

88/1/31

غيبثبى ثؼثت

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت  ،هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،
ؼم وفؼًي ،آة هؼؽًي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب

-7244483-4
0511

هٍْؽ

ّفهكگبى

ففٌّگيبى – غيبثبى اثي

0761-3337358

ويٌب – غيبثبى هؼلن –

0761-3338209

0661-3210664

لفوتبى

54

ثفًب هؼيي
وفهبى
(ّوىبـ)

آلبی ؼوتف
هطوؽ ضىي
فَالؼی
غبًن ؼوتف
آقيتب غىفٍاى

55

ّوىبـ غفة
تْفاى
(ّوىبـ)

آلبی هٌْؽن
هدتجي وبؼُ

آقهبيٍگبُ هيىفٍثيَلَلی (هَاؼ غؿايي ،آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي )

56

ٌفوت هؼيبـ
آقهَى ٌفق
(هدبق)

آلبی هٌْؽن
هطوؽ خَاؼ
همؽن

غالت ٍ ضجَثبت ،ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ ،يؽًي ،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،

57

تىتب
(ّوىبـ)

ؼوتف ضبهؽـضب
ثٍْتي

58

آقهبيٍگبُ
ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح
اَّاق)هدبق(

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٌٍىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ،هيَُ ٍ
وجكيدبت ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب

وفهبى – ثلَاـ لؽن ،وَزِ

ثْفُ ثفؼاـی
87/6/25

ٌوبـُ ( 7ضؽ فبصل

توؽيؽ 89/9/17

ثكـگفاُ اهبم ٍ تفهيٌبل)

ثْفُ ثفؼاـی
87/2/30
توؽيؽ 89/9/28

0341-2511932

وفهبى

0341-2511005

ٌْفيبـ _ غيبثبى ٍلي ػصف
– زْبــاُ هػبثفات –
غيبثبى ٌْيؽ ثٍْتي –

0262-3228689

وَزِ ـٍؼوي – هدتوغ

0262-3271625

صبؼليبًي – عجمِ – 4

ايفاى

پالن 1/10
ثْفُ ثفؼاـی

ٌفوت تدكيِ
ويويب ًَيي آقهب
59
(تىٌَآقهب)
)ّوىبـ)

60

هفوك تطميمبت
ػلَم ؼاـٍيي
ؼاًٍگبُ ػلَم
پكٌىي تْفاى
(هدبق)

87/8/6

ـٍثفٍی ؼـة گوفن

ٌ ،يف ٍ لجٌيبت گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت
ٍضجَثبتٌ،يفيٌي ٍ ٌىالت،هيَُ ٍ
وجكيدبت،ووپَت ٍ وٌىفٍ ًٌَ ،يؽًي  ،ؼم وفؼًي
ٍ اة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي(ثدك ـٍغي قيتَى) ،اؼٍيِ ٍ

زبٌٌي،ـًگ غَـاوي ،آقهبيٍگبُ ّبی تػصصي ون
ٌٌبوي(آفالتَوىيي ، G ٍ Bاوفاتَوىيي A
ٍ قيفالٌَى) ٍ هيىفٍثيَلَلی

هٍْؽ –ويلَهتف 12
ثْفُ ثفؼاـی

ثكـگفاُ آويبيي –ضلغ

87/8/6

ٌوبلي فبق ٌْ-2فن

0511-5424393

صٌؼتي تٍن ٌْ،فن

0511-5424396

توؽيؽ89/10/20

ـٍغي ٍ زفثي

هٍْؽ

فٌبٍـی صٌبيغ غؿايي ٍ
ثيَتىٌَلَلی ٌوبلٍفق

ثْفُ ثفؼاـی
87/8/21

ثْفُ ثفؼاـی

ؼوتف هطوؽـضب
فبضلي
ؼوتف ػليفضب
ففٍهؽی

0511-2210745

توؽيؽ 89/9/28

ؼوتف ػجؽالؼظين ثْففآقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (فلكات وٌگيي ٍ
آفالتَوىيي) ٍ آقهبيٍگبُ ؼاـٍ ؼـ قهيٌِ
ٍ ؼوتف اوىٌؽـ
فيكيىٌَيويبيي ٍ هيىفٍثيَلَلی
هميوي پَـ

آلبی هٌْؽن
ضبهؽ صفبفف

هٍْؽ -زْبـ ـاُ همؽم –

هٍْؽ

88/3/4 ٍ 87/8/27
توؽيؽ 89/11/30

ثْفُ ثفؼاـی
غؿايي،
87
هَاؼ اٍليِ ٍ ففآٍـؼُ ّبی ؼاـٍييوىول ّبی/8/27

اَّاق ظ آقاؼگبى ظ ًظبم
ٍفب ثيي ـوتگبـی ٍ
آٌّگفی

0611-2232348

غَقوتبى

0611-2232364

تْفاى هيؽاى پًَه  ،ثلَاـ
ػؽل وبغتوبى فتص عجمِ

44424057

ايفاى

زْبـ ٍاضؽ 29

تْفاى -ؼاًٍگبُ تْفاى -
ؼاًٍىؽُ ػلَم ؼاـٍيي

66482704

ايفاى

61

آقهبيٍگبُ
هفوكتطميمبت ٍ
پمًٍّ صٌبيغ
غؿايي ؼوتف
ّؽايت
(هدبق)
ويويب پمٍُ

62

الجفق
(ّوىبـ)
هبًؽاًب ٌيوي

63

(هدبق)
وبقهبى هٌغمِ
ٍيمُ پيبم

64

(هدبق)

لى آقهب پفٌيب
65

(ّوىبـ)

ؼوتفويؽهطوؽ
ضىيٌي
ؼوتف وؼيؽُ ويف
ّبٌوي

ٌيف ٍ لجٌيبت گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ
ضجَثبت،ووپَت ٍ وٌىفٍ

هٌْؽن

هٌْؽن قّفا ػلوي
آقهبيٍگبُ تػصصي هَاؼ اٍليِ ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽی
قاؼُ
)الن لَعي)

ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي،
هٌْؽن ليال ثبلفی
ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌيّب ،آـايٍي ٍ
ثْؽاٌتي ٍ ،آقهبيٍگبّْبی تػصصي ون ٌٌبوي،
هيىفٍثيَلَلی ،ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽی ،ـًگ ٍ اوبًه
ؼوتف ّلِ ّبٌوي

66

(ّوىبـ)

67

ٌْفوفؼ ظ ففؼٍوي ٌوبلي
87/11/20

ثْفُ ثفؼاـی

ففآٍـؼُ ّبی تفاـيػتِ ( )GMO

ٌيوي هطمك

ؼوتف ٌوىؼلي

پبوبـگبؼ

ـضبقاؼُ

(ّوىبـ)

ثْؽاٌتي ( ٌبهپَ ٍ صبثَى)

87/11/20

68

(ّوىبـ)

ثػتيبـی

0261-6101724

ايفاى

738

ثْفُ ثفؼاـی
88 /1/31

88

هبّؽٌت-وبقهبى هٌغمِ
ٍيمُ التصبؼی پيبم

اتَثبى تْفاى-وفج ،ثلَاـ

ثْفُ ثفؼاـی
 88/4/9توؽيؽ
89/9/28

0261-3266107

44580436

پمًٍّ ،هفوك ـٌؽ ٍ ػلن

ايفاى

ايفاى

09124708799

فٌبٍـی

غيبثبى ٌيع ثْبيي
پالن( 43ثفج صجب)  ،عجمِ
ٍ- 5اضؽ55

ثْفُ ثفؼاـی /5/5

تْفاى -پبوؽاـاى – غيبثبى

88

گل ًجي

88044300
88044312

ٌْيؽ ثٍْتي

Fax 88069856
:

22851844

ٌْيؽ ثٍْتي

تْفاى –هيؽاى تَضيؽ-

ٌبّي -ؼوتف
هصغفي وبٌي

زْبـهطبل

هْفٌْف وفج -اثتؽای خبؼُ

هٌْؽن هفين
هْف

0381-2261817

ايفاى

گفهؽـُ ظ ًبصفيِ ظ

تْفاى-غيبثبى هالصؽـا ،
آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (ثبليوبؼُ ووَم
ؼوتف هْفاى ثجفی
ًجبتي ؼـ ثفًح ٍ فلكات وٌگيي ٌبهل وفة ٍ
وبؼهين) ؼـ هَاؼ غؿايي

22378852

0381-2254826

تبخجػً وَزِ اضوؽی ح

ثْفُ ثفؼاـی /4/3

ويويب ٌٌگفف
پبـن

توؽيؽ 89/11/30

ثْفُ ثفؼاـی

هطوؽضىي ٌبُ آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي ( فلكات وٌگيي)،
ًٌَيؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي
هطوؽی

وْي

ثْفُ ثفؼاـی
87/10/14

تْفاى-وؼبؼت آثبؼ –
ظيبثبى يىن-اًتْبی ظ ٌجٌن
–پالن10

22075782-5

ًٌَيؽًي  ،ؼم وفؼًي  ،آـايٍي ثْؽاٌتي،
آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلی

ثْفُ ثفؼاـی /5/5

غيبثبى وتبـغبى ،ثيي وَثف

88

اٍل ٍ ؼٍمً -جً وَزِ
ففٌتِ –پالن-2عجمِ2

66596629-30

ايفاى

پبـن ػلن ٍ
فٌبٍـی
69

غفاوبى

هٍْؽ ويلَهتف15ثكـگفاُ
ثْفُ ثفؼاـی

هٌْؽن ػليفضب

ًٌَيؽًي ،ؼم وفؼًي  ،آة هؼؽًي ،
ون ٌٌبوي( فلكات وٌگيي آة )

صبؼليبى

88/6/3

71

هٍْؽ

0511-5413599

ثْفُ ثفؼاـی

ٌفوت ٌْف
70

پمٍٍّىؽُ ػلَم ٍ صٌبيغ
غؿايي

(هدبق)

وبلن

لَزبى پبـن ػلن ٍ فٌبٍـی

-6088200-7
0511

ؼوتف عبّفُ پَـغكًيي

ٌيوي ٍ هيىفٍثٌٍبوي آة

88/6/22

تْفاى ثكـگفاُ ـوبلت ظ
هديؽيِ ح314

22313045

ٌْيؽ ثٍْتي

(هدبق)

ثِ آقهيي

هٌْؽن صبػؽ ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
هجصفی ٍ هٌْؽن ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ًٌَ ،يؽًي،
فبئكُ وبؼات ـضَی ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌيّب ٍ ،آقهبيٍگبُ تػصصي هيىفٍثيَلَلی

وَـى ته

ؼوتف هطىي فتطي

(ّوىبـ)

ثْفُ ثفؼاـی
88/8/11

لن -هيؽاى وؼيؽی ،ثلَاـ

0251-6630259

ًيفٍ َّايي،وَزِ، 2پالن6

لن

هٍْؽ ٌْفن صٌؼتي

72

تَن
(ّوىبـ)

ًدفي ٍ آلبی
هطىي هْفٍـق

عَن اًتْبی ٌْفن
هىول ّبی غؿايي ،گٌَت ٍ پفٍتئييًٌَ ،يؽًي،
ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ٍ آقهبيٍگبُ تػصصي
هيىفٍثيَلَلی

ثْفُ ثفؼاـی
88/8/11

فٌبٍـی صٌبيغ غؿايي ٍ
ثيَتىٌَلَلی ٌوبل ٌفق

0511-5424821

هٍْؽ

وبغتوبى ٌفوت صٌبيغ
ـيكثيٌي عجمِ3

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي
ويويبی ًبة
73

(ّوىبـ)

مايكوتوكسينها

(
ؼوتف افٍيي

(آفالتَوىيي،اٍوفاتَوىيي،قيفالٌَى،پبتَليي،ؼاوىي

ـخجي غفهي،

ًيَالٌَل) ٍ فلزاتسنگين) ٍ مالمين

ؼوتف صبلص

ففآٍـؼُ ّبی ثيَلَليه ٌبهل وٌتفلْبی
ثيٌَيويبيي ٍ وٌتفلْبی هيىفٍثيَلَلی ثيوبـيْبی
هٌتملِ اق ٍيفٍوْبی ثيوبـيكای ففآٍـؼُ ّبی غًَي

ثْفُ ثفؼاـی
88/12/2

وفج -ووبل ٌْف -غيبثبى
ٍليؼصف ٌوبليً -جً
غيبثبى ٌْيؽ ووبل قاؼُ-

0261-4712397
09377807358

وفج

پالن  -69عجمِ وَم

74

وبقهبى اًتمبل
غَى ايفاى
(هدبق)

ايفاًيبى
75

(ّوىبـ)

ًصيفی

هٌْؽن ضىي
ضىيٌي هْؽی
آثبؼ

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي (هبيىَتَوىيي ّب)

ثْفُ ثفؼاـی
88/11/12

تْفاى –ثكـگفاُ ٌيع فضل
اًَ ...ـی-تمبعغ ثكـگفاُ
ٌْيؽ ّوت –خٌت ثفج

88601501-30

ايفاى

هيالؼ
ثْفُ ثفؼاـی
88/12/5

ـفىٌدبى-ويلَهتف  5خبؼُ
وفزٍوِ،خٌت ففٍؼگبُ

-8222884-5
0391

ـفىٌدبى

76

ٌفوت پيفايِ
قيىت لكٍيي

وْي ًيب-
هٌْؽن هْؽی

(ّوىبـ)

77

هٌْؽن ًبصف

پمٍٍّىؽُ
گيبّبى ؼاـٍيي
خْبؼ
ؼاًٍگبّي

صفبئي

78

ؼوتف ففضٌبق
غليمي
ويگبـٍؼی

ؼوتف ويؽ ػلي
ًدَهي

(هدبق)

79

ٌفوت
غؽهبتي
،آهَقٌي ٍ
تطميمبتي
عيه غبتن

ثْفُ ثفؼاـی
89/11/30

لكٍيي -ظ ؼاًٍگبُ،ـٍثفٍی

0281

اوتبًؽاـؼ،وَزِ
،31پالنٍ،2اضؽ 12

لكٍيي

-3689769
0281

ويلَهتف  55آقاؼ ـاُ تْفاى

(هدبق)
اًىتيتَ پبوتَـ
ايفاى

ٌيف ٍ لجٌيبت،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،
ًٌَيؽًي ،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،اؼٍيِ ٍ
زبٌٌيّب ٍ ،آقهبيٍگبُ تػصصي ون
ٌٌبوي(آفالتَوىيي ّبی  ٍ Gٍ Bفلكات
وٌگيي ثدك خيَُ ٍ آـوٌيه)

-3687624

هٌْؽن فبعوِ
لغفي

غالت ٍ ضجَثبت  ،هيَُ ٍ وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم
وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،هىول ّبی غؿايي ،هَاؼ اٍليِ
غؿايي،گيبّبى ؼاـٍيي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٍ آقهبيٍگبُ

ثْفُ ثفؼاـی
89/3/26

آقهبيٍگبُ تػصصي ون ٌٌبوي( هبيىَتَوىيي ّب ٍ
فلكات وٌگيي)

وبٍي-اًتْبی ثلَاـ وبٍي
– هدتوغ تطميمبتي خْبؼ

تػصصي ون ٌٌبوي(ثبليوبًؽُ ووَم) ،هيىفٍثيَلَلی،
اوبًه ٍ ففآٍـؼُ ّبی تفاـيػتِ

آقهبيٍگبّْبی ّبـی ٍ آًفلَاًكا (وٌتفل پتبًىي
ٍاوىي يب ايوًََگلَثَليي ّبـی)

–لكٍيي ٌْ،فن تطميمبتي

ؼاًٍگبّي
ثْفُ ثفؼاـی
89/3/26

تْفاى-ظ پبوتَـ-پالن 69

-4764010
0261

ايفاى

4764021

66953311-20

تْفاى

66465132

ثْفُ ثفؼاـی
89/5/3

قاّؽاى -ظ ٌْيؽ ثٍْتي،
ثٍْتي  ، 20هدتوغ
هْفاى ،عجمِ ؼٍمٍ،اضؽ11

-3254284
0541

ويىتبى ٍ
ثلَزىتبى

(ّوىبـ)
ٌفوت ؼاًً
هطَـ الجفق
80

81

(ّوىبـ)

گفٍُ صٌبيغ
گيتي پىٌؽ

ؼوتف ػليفضب
هٌْؽن اٌفف

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي
ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب ٍ آقهبيٍگبّْبی تػصصي

ثبثبيي

ـًگ،اوبًه  ،ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽی

لبووي-
ضبج ضىيٌي

هٌْؽن ػجبن
هَيؽ قففُ

(ّوىبـ)

82

ٌفوت وٌدً
گىتف صٌؼت
وپبّبى
(ّوىبـ)

هٌْؽن
اثَالفضل ايكؼی

آقهبيٍگبُ تػصصي ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽی (آقهًَْبی
فيكيىي ٍ هىبًيىي لَلِ ّبی پليوفی)

آقهبيٍگبُ تػصصي ظفٍف ٍ ثىتِ ثٌؽی (آقهًَْبی
فيكيىي ٍ هىبًيىي لَلِ ّبی پليوفی)

ثْفُ ثفؼاـی
89/4/23

ثْفُ ثفؼاـی
89/4/23

ثْفُ ثفؼاـی
89/4/23

لكٍيي -ظ ثلَاـ

لكٍيي

هؽـن،وَزِ گلٌبـ

اصفْبى-تمبعغ ٌفيؼتي ٍ

-6282001
0311

غبتن االًجيب ٌ ،وبـُ 83

6282010

اصفْبى-ثلَاـ ؼاًٍگبُ

-3872857
0311

تَضيؽ ،همبثل هىدؽ

صٌؼتيٌْ ،فن ػلوي ٍ
تطميمبتي اصفْبى،وبلي
ٌوبـُ 4

3871070

اصفْبى

اصفْبى

83

ٌفوت
آقهبپيوبى
ايىبتيه

يكؼ-ثلَاـ خوَْـی
ؼوتف ػلي
هَلَی اـؼوبًي

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئييٌ ،يفيٌي ٍ
ٌىالت  ،هيَُ ٍ وجكيدبت ،ـٍغي ٍ زفثي

ثْفُ ثفؼاـی

اوالهي،ثلَاـ اوتمالل ،ثؼؽ

89/4/23

اق هيؽاى ٌْؽای
هطوَؼآثبؼ

(ّوىبـ)
ؼوتف هىؼَؼ

84

وفج -ثلَاـ هغْفی ،

اؼيت هفاؼی –

هفوكی لٌك
ثبفت

هٌْؽن

(ّوىبـ)

هطوؽثبلف

گٌَت ٍ پفٍتئيي (تٍػيص ٍ تفىيه ثبفت ّبی
غيف هدبق ثغفيك ّيىتَپبتَلَليه)

ثْفُ ثفؼاـی
89/4/23

85

ثْفُ ثفؼاـی

ؼوتف ـضب
عفلي

ًفويؽُ ثِ وِ ـاُ ًجَت،
عجمِ فَلبًي تبالـ ػلي،

-4449199
0261

وفج

ٍاضؽ 4

گلسيي فف
تٍػيص
ؼاهپكٌىي
تػصصي عيَـ
هبؼ

-5248543
0351

يكؼ

گٌَت ٍ پفٍتئيي

89/9/28

هٍْؽ-ثكـگفاُ آويبيي-ظ
وؼبؼت(آقاؼی ً )91جً
وؼبؼت7

-6573770-4
0511

هٍْؽ

6573788

(ّوىبـ)

86

ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح
هٍْؽ(هدبق)

87

هفوك تطميمبت
ثيَتىٌَلَلی
ؼاًٍگبُ ع ح
هٍْؽ(هدبق)

88

ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح
ٌيفاق(هدبق)

89

هفوك تطميمبت
ٌيوي ؼاـٍيي
ٍ گيبّي
ؼاًٍگبُ ع ح
ٌيفاق(هدبق)

90

ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح

ؼوتف ثي ثي
صؽيمِ فضلي
ثكاق

ثْفُ ثفؼاـی
آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ٍ هيىفٍثيَلَلی ؼاـٍ

89/8/1

ؼوتف
هطوؽـضب
خؼففی

وبهبًي

ؼوتف ـاهيي
هيفی

ؼوتف هطوؽ
ػففبى ٍ ؼوتف
ثفيب ٌبُ

1365-91775

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ؼاـٍ

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ٍ هيىفٍثيَلَلی ؼاـٍ

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ٍ هيىفٍثيَلَلی ؼاـٍ ٍ
گيبّبى ؼاـٍيي

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ٍ هيىفٍثيَلَلی ؼاـٍ
ٍ ـاؼيَفبـهبوي

هٍْؽ

1365-91775

ثْفُ ثفؼاـی

ٌيفاق-صٌؽٍق پىتي

89/7/28

1583

ثْفُ ثفؼاـی

ٌيفاق-صٌؽٍق پىتي

89/7/28

71345-3388

ثْفُ ثفؼاـی

تْفاى-ظ ٍليؼصف-پبييي تف

89/8/1

اق زْبـ ـاُ ًيبيً

هٍْؽ

8823251

هٍْؽ-صٌؽٍق پىتي

ؼوتف وليوبى
هطوؽی

هٍْؽ-صٌؽٍق پىتي

-8823255-66
0511

-2424128
0711

فبـن

2426070

-2303872
0711

فبـن

2332225

29-88209625
88209620

ٌْيؽ ثٍْتي

ٌْيؽ
ثٍْتي(هدبق)

91

ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح
اصفْبى(هدبق)

92

ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح
تجفيك(هدبق)

93

ؼاًٍىؽُ
ؼاـٍوبقی
ؼاًٍگبُ ع ح
وفهبى(هدبق)

94

ٌفوت
آقهبيٍگبّي
ٍاـي

ضىيٌي

ثْفُ ثفؼاـی

ؼوتف ضدت
صبؼلي

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ؼاـٍ

ثْفُ ثفؼاـی

ؼوتف پفٍيي
ؾاوفی هيالًي

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ؼاـٍ

ؼوتف هصغفي
پَـًبهؽاـی

89/8/1

آقهبيٍبت فيكيىٌَيويبيي ؼاـٍ

95

96

97

ؼاـٍوبقی -صٌؽٍق پىتي

89/8/8

ثْفُ ثفؼاـی

وفهبى -اثتؽای ثكـگفاُ

89/7/28

ثْفُ ثفؼاـی

هٌْؽن فبعوِ
خبثفی

آؾـثبيدبى
ٌفلي

3344798
-3205001-2
0341

ّفت ثبؽ

وفهبى

3205003

وٌتفل ويفي ػىل

89/11/20

غويٌي،ثبالتف اق ثبًه
هلي،وبغتوبى ٌمبيك،عجمِ

0371-2225539

اصفْبى

اٍل

ػلي صَفي-
هٌْؽن ـاضيِ
وػبٍتي

ٌفوت ؼاًً
گىتف آقهب

تجفيك-ظ ؼاًٍگبُ ؼاًٍىؽُ

-3341315
0411

اصفْبى

غَاًىبـ-ظ اهبم

هٌْؽن صغفی

(ّوىبـ)

ؼاًٍىؽُ ؼاـٍوبقی

668001

ؼاًٍگبُ ع ح اصفْبى-

51664-14766

(ّوىبـ)

ٍيفٍهؽ قاّؽاى

اصفْبى-ظ ّكاـ خفيت-

0311-6688064

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،ـٍغي
ٍ زفثي ،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب

ثْفُ ثفؼاـی
89/11/12

قاّؽاى-ظ ٌْيؽ ثٍْتي،
ٌْيؽ ثٍْتي 9
،پالن821

0541-3213625
0541-3228569

ويىتبى ٍ
ثلَزىتبى

تجفيك-ظ ـاُ آّي،ظ
ؼوتف
اضؽ للي ًماؼ

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ووپَت ٍ وٌىفًٌٍَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي

ثْفُ ثفؼاـی
89/11/30

غغيت،ـٍثفٍی وَی

0411-4450232

اٌىبى،خٌت وَزِ هؽـوِ

0411-4470169

(ّوىبـ)

،پالن،1عجمِ 4

ويفيت
وٌدً
قاگفن

ٌْفوفؼ-ظ پبوؽاـاى

هٌْؽن هٌصَـ
يكؼاًيبى

غالت (ـٌتِ)ٍ ضجَثبتٌ ،يفيٌي ٍ ٌىالت (ػىل)
،ـٍغي ٍ زفثي (وفُ ضيَاًي)

ثْفُ ثفؼاـی
89/11/30

آؾـثبيدبى
ٌفلي

ٌْفوفؼ

(ّوىبـ)
ػيىي ٌىيت
98

(ّوىبـ)

هٌْؽن هفين
ػوبؼی-
هٌْؽن ػيىي

ووپَت ٍ وٌىفٍ  ،آقهبيٍگبُ ون ٌٌبوي(فلكات
وٌگيي)

ثْفُ ثفؼاـی
89/11/30

هفٍؼٌت-ظ اًمالة،وَزِ
ٌْيؽ وٍبٍـق،هدتوغ
آقهبيٍگبّي آة ٍ غبن

0728-2227415

فبـن

ٌىيت

99

آثبى ويويبی
خٌَة

غالهطىيي

(ّوىبـ)

ػظيوي پَـ

ؼوتف

هفٍؼٌت

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي ،اؼٍيِ
ٍ زبٌٌي ّب،آـايٍي ٍ ثْؽاٌتي ٍ آقهبيٍگبُ
تػصصي هيىفٍثيَلَلی

ثْفُ ثفؼاـی
89/12/7

اَّاق-گلىتبى،پفؼيه،ثلَاـ
گلٍي،وبغتوبى
گلٍي،پالن16398

0611-3749655

اَّاق

0611-3749654

ؼوتف آيؽا

100

ٌفوت ثويي
ـّيبة گىتف

ضىبن-

(ّوىبـ)

هٌْؽن ػلي

زبٌٍي

ضىي قاؼُ

ٌيف ٍ لجٌيبت ،گٌَت ٍ پفٍتئيي ،غالت ٍ ضجَثبت،
ٌيفيٌي ٍ ٌىالت ،ووپَت ٍ وٌىفٍ ،هيَُ ٍ
وجكيدبتًٌَ ،يؽًي،ؼم وفؼًي ٍ آة هؼؽًي  ،ـٍغي
ٍ زفثي،اؼٍيِ ٍ زبٌٌي ّب

ثْفُ ثفؼاـی
89/12/7

اـٍهيِ-ثلَاـ ٍالفدف ،1
ظ ففٌّگ

اـٍهيِ

