فهرست کاالهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاودارد
از وظر برچسب اورژی به اوضمام آزمایشگاه های تایید صالحیت شده
آخریه بازوگری  :مرداد ماه 1393
ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
ازٛی تطلی ذاٍ٘ی ٔ -كرصاذ فٙی  ٚضٚـ
 1آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ

88/04/01
7872

87/08/14

(زدسیس ٘ظط ا)َٚ

زٟطاٖ -قطور آضٚیٗ آظٔای ؾطٔس
5

تط چؿة ا٘طغی

زٟطاٖ  -قطور فطأدطیاٖ زاز ٜخطزاظ
ذٛظؾسأٖ -سیطیر ویفیر خٛٙب
ٞطٔعٌاٖ  -قطور آٔاج ٌؿسط تٙسض

2

ٔاقیٗ ٞای ِثاؾكٛیی تطلی ٔ -ؼیاضٞا ٚ
ٔكرصاذ فٙی ٔصطف ا٘طغی  ٚتطچؿة ا٘طغی

تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
3477-2

78/09/30

3

84/01/01

زٟطاٖ  -قطور آتؿاَ
زٟطاٖ  -ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
آشضتایداٖ قطلی – قطور ٔٛزٛغٖ
اصفٟاٖ -قطور ؾطایف
تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
تٛقٟط – قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع

ٔٛزٛضٞای اِىسطیىی اِمایی زىفاظٔ -ؼیاضٞا ٚ
ٔ 3كرصاذ فٙی ٔصطف ا٘طػی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تط
چؿة ا٘طغی

7874

90/07/24

90/12/01

9

خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز
زٟطاٖ – قطور اِىسطٚغٖ
زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
ذطاؾاٖ ضضٛی – قطور خٕىٛ
ٞطٔعٌاٖ – قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع

ردیف

4

وام کاالی مشمول

ٔٛزٛضٞای اِىسطیىی اِمایی ؾ ٝفاظ ٔ -ؼیاضٞا ٚ
ٔكرصاذ فٙی ٔصطف ا٘طغی  ٚتطچؿة ا٘طغی

شماره استاودارد
ملی ایران

7966

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

90/12/01

8

90/07/24

آتٍطٔىٗ ٞای تطلی ذاٍ٘ی ٔ-كرصاذ فٙی ٚ
 5ضٚـ آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی ٚ

1563-2

87/02/11

84/01/01

89/08/01

6

زؾسٛضاِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی

الٔح ٞای اِىسطیىی ٔ -ؼیاضٞا ٔ ٚكرصاذ فٙی
ٔ 6صطف ا٘طغی  ٚتطچؿة ا٘طغی (قأُ الٔح ٞای
)LED

7341

82/12/17

84/01/01

93/01/01

12

آشضتایداٖ قطلی – قطور ٔٛزٛغٖ
تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
تٛقٟط – قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع
خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز
زٟطاٖ – قطور اِىسطٚغٖ
زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
ذطاؾاٖ ضضٛی – قطور خٕىٛ
ٞطٔعٌاٖ – قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع
آشضتایداٖ قطلی – ازاض ٜاؾسا٘ساضز
زٟطاٖ -قطور آضٚیٗ آظٔای ؾطٔس
زٟطاٖ -قطور زٟطاٖ ؾثحاٖ
زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
چٟاض ٔحاَ  ٚترسیاضی -قطور تطفاب
ٔاظ٘سضاٖ -قطور ٔیالٖ ٌاظ
اصفٟاٖ -قطور خطز ٛاِىسطیه اصفٟاٖ
اِثطظ – افطازاب
زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
زٟطاٖ – ٘ٛض ٌؿسط
ذطاؾاٖ ضضٛی – قؼاع زٛؼ
ذطاؾاٖ ضضٛی – الٔح افطٚؽ
ذٛظؾساٖ – افطٚؽ افطٚظ خٛٙب
ٌیالٖ  -خاضؼ قٟاب
ٌیالٖ – ٘یطٟٔ ٚاض اِثطظ
ٔطوعی -قطور ػعیع ٔحٕسی
ٔطوعی – قٟاب زٛقٝ
ٔطوعی – الٔح ٘ٛض

ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تاالؾر الٔح ٞای فّٛضؾٙر ٔ -كرصاذ فٙی ٚ
 7ضٚـ آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی ٚ

10759

81/03/05

3

88/09/01

اِثطظ – آضـ زطا٘ؽ
اِثطظ – ضأا خاضؾیاٖ

ٚؾایُ تطٚززی ذاٍ٘ی (یرچاَ  -فطیعض  ٚیرچاَ

زٟطاٖ – تٟٙاْ اِىسط٘ٚیه ٌؿسط
آشضتایداٖ قطلی -زا٘ف وٙسطَ فطزا
آشضتایداٖ قطلیٔ -یٙا آضیا زا٘ف ؾٟٙس
اصفٟاٖ -قطور آزی ٝؾاظ صٙؼر ؾداٞاٖ
اِثطظ -آظٔ ٖٛزلیك وٛقا
تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف

فطیعض )  -زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی ٚ

خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز

زؾسٛضاِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی

 8زؾسٛضاِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی

14577

91/05/01

91/07/01

12

(تا قٕاض ٜخسیس  14577اظ )91/07/01
(اؾسا٘ساضز  4853-2زض ؾاَ  91تاطُ قسٜ

زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
زٟطاٖ -قطور آضٚیٗ آظٔای ؾطٔس
زٟطاٖ  -قطور فطأدطیاٖ زاز ٜخطزاظ

اؾر).

چٟاض ٔحاَ  ٚترسیاضی -قطور تطفاب
ذٛظؾسأٖ -سیطیر ویفیر خٛٙب

وِٛط آتی ذاٍ٘ی ٔ -كرصاذ فٙی  ٚضٚـ آظٖٔٛ
 9زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ تط
چؿة ا٘طغی

4910-2

87/08/20

88/10/01
)زدسیس٘ظط ا(َٚ

5

ٔاظ٘سضاٖ -قطور تطز٘ا
اصفٟاٖ -وا ٜٚوٛیط
خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز
چٟاض ٔحاَ  ٚترسیاضی -قطور تطفاب
ذطاؾاٖ ضضٛیٔ -كٟس زٚاْ
لعٚیٗ -قطور ؾدٟط اِىسطیه

ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آشضتایداٖ قطلی -قطور ٟٔطاصُ
تٛقٟط -زدٟیعاذ زٛیٗ خاضؼ (آضأیٗ)

وِٛطٌاظی  ٚیا خٕح ٌطٔا اظ ٘ٛع ازالی تسٖٚ
 10وا٘اَ(ؾطز  ٚیا ؾطز ٌ ٚطْ )  -ضٚـ ا٘ساظٌ ٜیطی

6016-2

82/07/29

83/07/01

5

ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی
وِٛطٞای ٌاظی  ٚیا خٕح ٞای ٌطٔا ز ٚزىٝ
11

(اؾدّیر )ؾطز  ٚیا ؾطز ٌ ٚطْ (تس ٖٚوا٘اَ)
ٔكرصاذ فٙی  ٚضٚـ آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض

10638

87/02/22

88/10/01

4

ٌیالٖ ٘ -یطٟٔ ٚاض اِثطظ

ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی
تازظٖ ٞا اظ ظطفیر 170زا ٔ 3500سط ٔىؼة تط
 12ؾاػر ٔكرصاذ فٙی  ٚضٚـ آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض
13
14

ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی
ؾٕاٚض ٞای تطلی ذاٍ٘ی ٔ ٚكاتٔ - ٝؼیاضٞا ٚ
ٔكرصاذ فٙی ٔصطف ا٘طغی
تراضی ٞای تطلی ذاٍ٘ی ٔ ٚكاتٔ - ٝؼیاضٞا ٚ
ٔكرصاذ فٙی ٔصطف ا٘طغی  ٚتط چؿة ا٘طغی

10634

81/03/05

89/10/01

1

7875

79/05/11

90/05/01

2

7342-2

80/02/31

90/05/01

2

خاضٚی تطلی ذاٍ٘ی ٔ -كرصاذ فٙی  ٚضٚـ
 15آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ
تطخؿة ا٘طغی

زٟطاٖ -ؾاظٔاٖ ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
ٌیالٖ ٘ -یطٟٔ ٚاض اِثطظ
ٞطٔعٌاٖ -ازاض ٜاؾسا٘ساضز ٞطٔعٌاٖ
آشضتایداٖ قطلی -قطور ٟٔطاصُ
تٛقٟط -زدٟیعاذ زٛیٗ خاضؼ (آضأیٗ)
زٟطاٖ -ؾاظٔاٖ ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )

10672

86/05/09

91/12/01

4

زٟطاٖ -ؾاظٔاٖ خػٞٚكٟای ػّٕی  ٚصٙؼسی ایطاٖ
زٟطاٖ – فطا ٔدطیاٖ زاز ٜخطزاظ
ذٛظؾساٖ – ٔسیطیر ویفیر خٛٙب
تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
ذٛظؾسأٖ -سیطیر ویفیر خٛٙب
اصفٟاٖ -قطور ؾطایف
تٛقٟط -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
زٟطاٖ – فطا ٔدطیاٖ زاز ٜخطزاظ
ذٛظؾسأٖ -سیطیر ویفیر خٛٙب

ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

واتیٗ ٞای تطٚززی ٚیسطیٙیٔ -كرصاذ فٙی ٚ
 16ضٚـ آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض

زٟطاٖ -قطور آضٚیٗ آظٔای ؾطٔس
10637

86/02/23

91/06/01

2

اِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی

زدٟیعاذ ازاضی ٔ -كرصاذ فٙی  ٚضٚـ آظٖٔٛ
 17زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ

10641

86/09/27

88/12/01

6

تطچؿة ا٘طغی

زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا )
تٛقٟط -قاذ ٝظیسِ ٖٛیاٖ
تٛقٟط٘ -یطٌ ٚؿسط ِیاٖ
زٟطاٖ – ٔطوع زحمیماذ صٙایغ ا٘فٛضٔازیه ،آظٔایكٍا ٜصٙؼسی خط٘س
زٟطاٖ  -قطور ٔیعاٖ ٌؿسط ضایا٘ٝ
ذٛظؾساٖ – ٔسیطیر ویفیر خٛٙب
ٞطٔعٌاٖ – ازاض ٜاؾسا٘ساضز ٞطٔعٌاٖ

زؼییٗ ٔؼیاض زّفاذ زطا٘ؿفٛضٔازٛضٞای قثىٝ
زٛظیغ ضٚغٙی ؾ ٝفاظ KVAذ 25زا
 25000kVAتا تیكیِٚ ٝٙساغ زدٟیعاذ زا
 36kV 18تا فطوا٘ؽ  ٚ 50Hzزؾسٛضاِؼُٕ

13368

89/02/07

91/07/01

1

ظ٘داٖ -قطور زٛظیغ ایطاٖ زطا٘ؿف ٛظٍ٘اٖ

زاییسی ٝا٘طغی -لؿٕر ا -اِعأاذ وّی  ٚاِعأاذ
زطا٘ؿفٛضٔازٛضی تا تیكیِٚ ٝٙساػ زدٟیعاذ 24Kv
 ٚوٕسط
وٕدطؾٛضٞای ٞطٔسیه ذاٍ٘ی ٔ -كرصاذ فٙی
 ٚ 19ضٚـ آظٔ ٖٛزؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی ٚ
زؾسٛض اِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی

10639

86/12/13

92/01/01

1

ٞطٔعٌاٖ -آظٔایكٍا ٜوٕدطؾٛض – تٙسض قٟیس ضخایی – ازاضٜ
اؾسا٘ساضز

ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آشضتایداٖ قطلی -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
آشضتایداٖ قطلی -قطور زا٘ف وٙسطَ فطزا

تراضی ٌاظ ؾٛظ زٚزوف زاض ٔ -كرصاذ فٙی ٚ
 20ضٚـ زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تط

1220-2

88/06/02

11

83/01/01

چؿة ا٘طغی

آشضتایداٖ قطلی -قطور ٔیٙا آضیا زا٘ف ؾٟٙس
اصفٟاٖ -قطور ِٛضذ
اِثطظ -قطور ٘یه واال
خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز
چٟاض ٔحاَ  ٚترسیاضی -قطور تطفاب
ذطاؾاٖ ضضٛی -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
ذطاؾاٖ ضضٛی -قطور خٟاٖ افطٚظ

21

آتٍطٔىٗ فٛضی ٌاظ ؾٛظ ٔ -كرصاذ فٙی  ٚضٚـ
زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ تط

1828-2

88/06/08

4

83/01/01

چؿة ا٘طغی
22

23

ذٛزضٞٚای تٙعیٙی  -زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ؾٛذر
 ٚزؾسٛض اِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی
ٔٛزٛض ؾیىّر ٞا -زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ؾٛذر ٚ
زؾسٛضاِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی

4241-2

90/11/11

91/07/01
زدسیس ٘ظط زْٚ

2

6626-2

91/02/12

91/07/01
زدسیس٘ظط چٟاضْ

3

ذطاؾاٖ ضضٛی – قطور ٔكٟس زٚاْ
ذطاؾاٖ ضضٛی – قطور ٔطٚاضیس ؾٛظ
اصفٟاٖ -آظٔایكٍاِٛ ٜضذ
خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز
ذطاؾاٖ ضضٛی -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
ٔطوعی -تٛزاٖ
اِثطظ – قطور تاظضؾی ویفیر  ٚاؾسا٘ساضز ایطاٖ
زٟطاٖ – ٔطوع زحمیماذ ؾایدا
اِثطظ – قطور تاظضؾی ویفیر  ٚاؾسا٘ساضز ایطاٖ
زٟطأٖ -طوع آظٔ ٖٛزٛاٖ ؾاظاٖ ایطاٖ
زٟطاٖ – ٔطوع زحمیماذ ؾایدا

ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

تراضی ٌاظؾٛظ تس ٖٚزٚزوف ٔ -كرصاذ فٙی -
 ٚ 24ضٚـ زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض

7268-2

88/07/07

89/10/01

3

اصفٟاٖ  -قطور ِٛضذ
اِثطظ٘ -یه واال
خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز

1

آشضتایداٖ قطلی  -خٛیا خطز ٛزثطیع (قطور تاظضؾی فٙی)

اِؼُٕ زاییسی ٝا٘طغی
زیً ٞای تراض ٔ -كرصاذ فٙی  ٚضٚـ آظٖٔٛ
 25زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ

13782

90/05/11

91/07/01

تطچؿة ا٘طغی

26

ٚؾایُ خرر  ٚخع ٌاظؾٛظ ذاٍ٘ی -زؼییٗ ٔؼیاض
ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تط چؿة ا٘طغی

آشضتایداٖ قطلی -قطور خان زاب آشض
آشضتایداٖ قطلی -قطور خٛیا خطزاظ آظٖٔٛ
14628

90/05/11

92/02/01

5

اصفٟاٖ -قطور ٌیسی خؿٙس

خىیح ٞای ٌاظؾٛظ ٌطٔایف ٔطوعی تا زٛاٖ
ٚ 27ضٚزی اؾٕی حساوثط  70ویّٚٛاذ – زؼییٗ

14629

91/03/08

92/02/01

4

ٔؼیاض ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛض اِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی

28

29

ضازیازٛضٞای فٛالزی  ٚآِٔٛیٙیٔٛی -زؼییٗ ٔؼیاض
ٔصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی
ذٛزضٞٚای زٌٚا٘ٝؾٛظ  -زؼییٗ ٔؼیاض ٔصطف
ؾٛذر  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی

اِثطظ -آظٔایكٍأٟ ٜط صٙؼر اضٔغاٖ
اِثطظ -قطور آضیا آظٔایكٍاِٛ ٜاظْ ذاٍ٘ی ٘ٛض
ذطاؾاٖ ضضٛی -قطور خٟاٖ افطٚظ
اصفٟاٖ  -قطور ِٛضذ
زٟطاٖ -قطور تٛزاٖ
ٌیالٖ -قطور ایطاٖ ضازیازٛض

14735

91/07/19

92/02/01

2

14627

90/11/11

92/01/01

1

زٟطاٖ – آظٔایكٍا ٜآِفاْ
ٌیالٖ -قطور ایطاٖ ضازیازٛض
زٟطاٖ (آظٔایكٍاٞ ٜا زض ٔطحّ ٝزاییس صالحیر ٔی تاقٙس)

ردیف

وام کاالی مشمول

شماره استاودارد
ملی ایران

تاریخ تصویب

تاریخ اعالم

تاریخ اعالم اجباری

تعداد آزمایشگاه

استان محل استقرار آزمایشگاه های تایید صالحیت شده

اجباری

آخریه تجدیدوظر

تأییدشده

( آدرس کامل آزمایشگاه ها در آخر همیه جدول ارائه شده است)

آشضتایداٖ قطلی -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
آشضتایداٖ قطلی -قطور خان زاب آشض

30

آتٍطٔىٗ ٌاظ ؾٛظ ٔرع٘ساضٚ -یػٌیٟا  ٚضٚـ ٞای
آظٔٔ ٖٛصطف ا٘طغی  ٚزؾسٛضاِؼُٕ تطچؿة ا٘طغی

1219-2

82/11/05

93/04/01

13

اصفٟاٖ -قطور ِٛضذ
اصٟفٟاٖ -قطور ایطاٖ ٌطٔا
اِثطظ  -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
اِثطظ -قطور آضیا آظٔایكٍاِٛ ٜاظْ ذاٍ٘ی ٘ٛض
خػٞٚكٍا ٜاؾسا٘ساضز
زٟطاٖ – قطور تٛزاٖ
زٟطاٖ -قطور زٟطاٖ ؾثحاٖ
چٟاضٔحاَ  ٚترسیاضی – قطور تطفاب
ذطاؾاٖ ضضٛی -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
ذطاؾاٖ ضضٛی – ٔكٟس زٚاْ
ٔاظ٘سضاٖ -قطور ٔیالٖ ٌاظ

آدرس و تلفه آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب اورژی
ردیف

آدرس

وام آزمایشگاه

1

آشضتایداٖ قطلی – قطور ٔٛزٛغٖ

زثطیعٙٔ ،طم ٝصٙؼسی غطب ،خاز ٜاذسصاصی  ،صٙسٚق خؿسی 51385 -4739

2

آشضتایداٖ قطلی – آظٔایكٍا ٜازاضٜ

3

آشضتایداٖ قطلی -قطور زا٘ف وٙسطَ فطزا

زثطیع ،وٛی ِٚیؼصط ،ا٘سٟای خ زرر طاٚٚؼ قطلی ،خ اؾسا٘ساضز
زثطیع ،ا٘سٟای قٟطن یاذچیاٖ ،تاالزط اظ ازٛتاٖ قٟیس وؿائی ،فسح آتاز ،خ تطج ،ضٚتطٚی ازاضِ ٜطظٍ٘ ٜاضی

4

آشضتایداٖ قطلی -قطور ٔیٙا آضیا زا٘ف ؾٟٙس

زثطیع ،ؾطز ضٚز ،خ أاْ ،تف زٛذ ،ضٚتطٚی وٛی ػّی٘ٛسی ،ج 345

5

آشضتایداٖ قطلی -قطور ٟٔط اصُ

زثطیع ،ویّٔٛسط  35خاز ٜآشض قٟط ،قٟطن صٙؼسی ؾّیٕی ،واضذا٘داذ زِٛیسی ٟٔط اصُ

6

آشضتایداٖ قطلی -قطور خان زاب آشض

زثطیع ،خ زٟطاٖ ،وطوح ،خ زضٔاٍ٘ا ،ٜضٚتطٚی وٛی اطّؽ ،ج 15

7

آشضتایداٖ قطلی -قطور خٛیا خطزاظ آظٖٔٛ

زثطیع ،وٛی الِ ،ٝؾاذسٕاٖ ٞای ؾفیس ،ؾاذسٕاٖ زؼا٘ٚی ٔؿىٗ زطاوسٛضؾاظی ،آظٔایكٍا ٜخٛیا

8

آشضتایداٖ قطلی  -قطور خٛیا خطز ٛزثطیع

زثطیع ،خ خاؾسٛض ،حس فاصُ قطیؼسی  ٚالِ ٝظاض ،ضٚتطٚی وٛچ ٝقٟیس زٛا٘ا ،ج 119

9

اصفٟاٖ  -قطور ِٛضذ

قٟطن صٙؼسی خی ،ذیاتاٖ  ،5خالن  ،14وس خؿسی 8376100000

زثطیع ،ج 292

تلفه

ومابر

0411- 4453001

0411 - 4453061

)ٔؿسمیٓ( 4478193

) ت٘ ٝاْ آظٔایكٍا( ٜ

0411 - 3321191- 4
0411- 3853845
3842789

0411- 3321190
0411 - 3842789

0411 - 4201041

0411 - 4201041

0412- 4328941-50

0412-4328955

09141077001
0411 - 6379768
09149145877
0411 - 4460230
0411 - 4751401 - 3
0311- 5721418- 19
5721445
0361-5535050-3
0312 - 5642448
5643060

 10اصفٟاٖ  -قطور ایطاٖ ٌطٔا

واقاٖ ،قٟطن صٙؼسی ضا٘ٚس ،تّٛاض قٕاض ، 3 ٜقطور ایطاٖ ٌطٔا

 11اصفٟاٖ -قطور ٌیسی خؿٙس

قٟطن صٙؼسی ٔٛضچ ٝذٛضذ ،فاظ ؾ ،ْٛذیاتاٖ ا ،َٚذیاتاٖ قید تٟایی٘ ،ثف فطػی ؾ ،ْٛخالن 135

 12اصفٟاٖ -قطور وا ٜٚوٛیط

واقاٖ ،قٟطن صٙؼسی ضا٘ٚس ،تّٛاض فدط ،خٙة ٞیاذ أٙا ،قطور وا ٜٚوٛیط

0361- 5535112- 16

 13اصفٟاٖ -قطور خطز ٛاِىسطیه اصفٟاٖ

اصفٟاٖ ،قٟطن صٙؼسی ٔٛضچ ٝذٛضذ ،ذیاتاٖ اتٛضیحاٖ ؾ ،ْٛخالن 209

0312- 5643446- 8

0411 - 6379768
0411 - 4460230
0411 - 4751404
0311- 5721418- 19
6623674
0361-5535053
0312 - 5642448
0361 - 5515115
5535118
0312 - 5642760

آدرس و تلفه آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب اورژی
ردیف

14
15
16
17

وام آزمایشگاه
اصفٟاٖ -قطور ؾطایف
اصفٟاٖ -قطور آزی ٝؾاظاٖ صٙؼر ؾداٞاٖ
اِثطظ  -افطازاب
اِثطظ – آضـ زطا٘ؽ

 18اِثطظ – ضأا خاضؾیاٖ

آدرس
اصفٟاٖٙٔ ،طم ٝصٙؼسی خی ،ذیاتاٖ ا ،َٚخالن 64
قٟطن صٙؼسی ٔٛضچ ٝذٛضذ ،ذیاتاٖ ا ،َٚفاظ أ ،َٚطوع زحمیماذ  ٚآظٔایكٍا ٜآزیٝ
وطج – خاز ٜوطج لعٚیٗ – ؾ ٝضا ٜؾٟیّی – ٝذیاتاٖ ٌُ ٔاویاٖ
قٟطن صٙؼسی اقسٟاضز ،حافظ غطتی٘ ،ثف ٌُ آضا ز ،ْٚلطؼ1377 ٝ
قٟطن صٙؼسی اقسٟاضز ،تّٛاض اتٛضیحاٖ تیط٘ٚی ،تّٛاض زوسط حؿاتی غطتی ،ذیاتاٖ ٌّچٟط غطتی

ویّٔٛسط  16ازٛتاٖ وطج – لعٚیٗ٘ ،ثف خاز ٜوٕاَ قٟط
 19اِثطظ -قطور ٘یه واال
 20اِثطظ – قطور تاظضؾی ویفیر  ٚاؾسا٘ساضز ایطاٖ ازٛتاٖ وطج -لعٚیٗ٘ ،طؾیس ٜت ٝخُ وطزاٖ ،تّٛاض ؾٛخا ،خٙة واضذا٘ٔ ٝدٙا
وطجٔ ،یساٖ اؾسا٘ساضز ،تؼس اظ زا٘كٍأ ٜحیط ظیؿر ،اتسسای اِٚیٗ تّٛاض ؾٕر ضاؾر
 21اِثطظ  -آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
 22اِثطظ -آظٔایكٍأٟ ٜط صٙؼر اضٔغاٖ

وطج ،خازٔ ٜالضز٘ ،طؾیس ٜت ٝفطزیؽ ،ذیاتاٖ زوسط اٞطی٘ ،طؾیس ٜت٘ ٝؿسطٖ  ،4خالن 102

 23اِثطظ -قطور آضیا آظٔایكٍاِٛ ٜاظْ ذاٍ٘ی ٘ٛض

خاز ٜوطج ،قٟطیاضٞ ،فر خٛی ،ذیاتاٖ ٔطٟطی ،وٛی ٘غٕ ،ٝخٙة خالن 143

 24اِثطظ -آظٔایكٍا ٜآظٔ ٖٛزلیك وٛقا

وطج ،خازٔ ٜحٕسقٟط ،ضٚتطٚی قٟطن تصض ٟ٘ ٚاَ ،خ آب  ٚذان ،وٛی ز ،ْٚوٛی ٌّٟا ،خالن 20

 25تٛقٟط  -قطور اضزثاطاذ ٘ٛیٗ ٌؿسط ؾیطاف
 26تٛقٟط  -قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع
 27تٛقٟط -قطور زدٟیعاذ ٘ٛیٗ خاضؼ

تّٛاض قٟیس ؾدٟثس لط٘یٗ٘ ،طؾیس ٜت ٝخّیؽ ضا ٜلسیٓ ،خٙة خایا٘ ٝتاض حُٕ ٘ ٚمُ تٛقٟط
خ قٟیس تاٙٞط ،ن ٘یّٛفط  ، 7ج  ،16قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع
ٔٙطمٚ ٝیػ ٜالسصازی تٛقٟط ،واضذا٘ ٝزدٟیعاذ ٘ٛیٗ خاضؼ

 28تٛقٟط – قطور ٘یطٌ ٚؿسط ِیاٖ

قٟطن صٙؼسی یه ،خٙة ازاض ٜاؾسا٘ساضز تٛقٟط

تلفه

ومابر

0311 - 5722136
0312 - 5644025
026- 44525480- 81
026 - 37773071- 2
021 - 22036106- 11
026- 37773091- 3
026 - 34702271- 5
026- 92108952- 3
026- 32731360-67-93
026 - 36604948
36638164
021- 46892435

0311 - 5722137
0312 - 5643766
026 - 44523846
026 - 37775968
026 - 37773792
026 - 34703550

026 - 36604948
36638164
021 - 46892435

09193636236
026 - 34402114
36709086- 8
0771 - 4552007
0771 - 3530524
0771-4552116-18

0771 - 4552007
0771 - 3530524
0771 - 4552115

09171717796
0771 - 4555050
4555040

0771 - 4555060

آدرس و تلفه آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب اورژی
تلفه

ومابر

0771 - 4546646

0771 - 4546646

021- 46813830- 2

021 - 46812778

021 - 46813346

021- 46884410

021 - 77211778

021 - 77454349

021 - 88085006- 9

021 - 88578052

 34زٟطاٖ – قطور اِىسطٚغٖ
 35زٟطاٖ ٛ٘ -ض ٌؿسط
 36زٟطاٖ – تٟٙاْ اِىسط٘ٚیه ٌؿسط
زٟطاٖ – ٔطوع زحمیماذ صٙایغ ا٘فٛضٔازیه -
37
آظٔایكٍا ٜصٙؼسی خط٘س

ویّٔٛسط  13خاز ٜزٟطاٖ -وطج ،خٙة واقی ایطا٘ا ،ذیاتاٖ أیس ،وٛچٞ ٝكسٓ قطلی ،خالن 4
زفسط ٔطوعی :ذیاتاٖ وطیٕراٖ ظ٘س ،ذیاتاٖ قٟیس ػضسی ،ذیاتاٖ ضٚز ؾط ،خالن 3

021 - 56714610
021 - 88615705- 9
021- 44905778- 80
021 - 88925950

021 - 56714620
021 - 88042455
021 - 44901897
021 - 88937651

آظٔایكٍا :ٜقٟطن صٙؼسی خط٘س ،تّٛاض فٙاٚضی ،ذیاتاٖ ٌّعاض ،ذیاتاٖ ٌٍّكر ،لطؼ44D ٝ

021 - 56418864- 5

زفسط ٔطوعی

 38زٟطاٖ – ٔطوع زحمیماذ ؾایدا

ویّٔٛسط  15خازٔ ٜرصٛل وطج ،ضٚتطٚی ؾایدأ ،طوع زحمیماذ ٘ٛآٚضی صٙایغ ذٛزضٚی ؾایدا

 39زٟطاٖ -قطور تٛزاٖ

زٟطاٖ ،تعضٌطا ٜآیر اِ ٝؾؼیسی ،چٟاضزاٍ٘ ،ٝؾ ٝضا ٜتٛزاٖ ،ذیاتاٖ زوسط چٕطاٖ

 40زٟطاٖ -قطور زٟطاٖ ؾثحاٖ

خاز ٜلسیٓ وطج ،ویّٔٛسط ،20قٟط لسؼٔ 45 ،سطی ا٘مالب ،وٛی صٙؼر یىٓ،خالن 12

 41زٟطاٖ -آظٔایكٍا ٜآِفاْ

خاز ٜلسیٓ وطج ،خاز ٜقٟطیاض ،تؼس اظ ؾؼیسآتاز ،ضٚتطٚی خٕح تٙعیٗ ؾؼیسآتاز ،آظٔایكٍا ٜاِفاْ

021- 44198103- 4
021 - 51012426
51012478
021-44986325-6
021 - 65608478
09125191183

021 - 44198103

ردیف

وام آزمایشگاه

 29تٛقٟط – قطور قاذ ٝظیسِ ٖٛیاٖ
 30زٟطاٖ -قطور آضٚیٗ آظٔای ؾطٔس
 31زٟطاٖ – قطور فطأدطیاٖ زاز ٜخطزاظ
 32زٟطاٖ –قطور آتؿاَ
 33زٟطاٖ – ؾاظٔاٖ تٟطٚ ٜضی ا٘طغی ایطاٖ (ؾاتا)

آدرس
تٛقٟطٙٔ ،طمٚ ٝیػ ٜالسصازی تٛقٟطٔ ،دسٕغ آظٔایكٍاٞی قاذ ٝظیسِ ٖٛیاٖ
ویّٔٛسط  20خاز ٜلسیٓ زٟطاٖ -وطج ،قٟط لسؼ ،تّٛاض وّٟطٔ 30 ،سطی قٛضا ،ذیاتاٖ ؾاحُ ،وٛچٝ
اقىاٖ ،خالن 1
زٟطاٖ ،قٟط لسؼ (لّؼ ٝحؿٗ ذاٖ) ،تّٛاض ٔ 30سطی قٛضا ،تؼس اظ اؾسازیٚ ْٛضظقی ،وٛچ ٝزضذسی
اوثطی ،وٛچٍ٘ ٝیٗ
تعضٌطا ٜضؾاِر ،ذیاتاٖ ٍٙٞاْ ،خالن 133
قٟطن لسؼ ،ا٘سٟای قٟیس زازٔاٖ ،خٙة تعضي ضا ٜیازٌاض أاْ ،خػٞٚكٍا٘ ٜیط ،ٚؾاذسٕاٖ ٔؼا٘ٚر
أٛض ا٘طغی
ازٛتاٖ آظازٌاٖ ،خاز ٜاحٕس آتاز ٔؿسٛفی ،ذیاتاٖ آضز اؾسی (ٌّؿساٖ ؾ ،)ْٛج 22
ذیاتاٖ قیطاظ خٛٙتی ( خٛٙب ازٛتاٖ ٕٞر ) ،ذیاتاٖ  68غطتی ،خالن 9

021 - 55258363
021-44986325-6
021 - 65608478

آدرس و تلفه آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب اورژی
ردیف

وام آزمایشگاه

 42زٟطاٖ -قطور ٔیعاٖ ٌؿسط ضایا٘ٝ
 43زٟطأٖ -طوع آظٔ ٖٛزٛاٖ ؾاظاٖ ایطاٖ
 44زٟطاٖ -ؾاظٔاٖ خػٞٚكٟای ػّٕی  ٚصٙؼسی ایطاٖ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
 54ذٛظؾساٖ  -افطٚؽ افطٚظ خٛٙب
 55ظ٘داٖ  -قطور زٛظیغ ایطاٖ زطا٘ؿف ٛظٍ٘اٖ
 56لعٚیٗ  -قطور ؾدٟط اِىسطیه
ٌ 57یالٖ  -خاضؼ قٟاب
ٌ 58یالٖ ٘ -یطٟٔ ٚاض اِثطظ
ٌ 59یالٖ  -قطور ایطاٖ ضازیازٛض
ٔ 60اظ٘سضاٖ  -قطور ٔیالٖ ٌاظ

چٟاض ٔحاَ  ٚترسیاضی -قطور تطفاب
ذطاؾاٖ ضضٛی – قطور خٕىٛ
ذطاؾاٖ ضضٛی – الٔح افطٚؽ
ذطاؾاٖ ضضٛی  -قؼاع زٛؼ
ذطاؾاٖ ضضٛی – قطور ٔكٟسزٚاْ
ذطاؾاٖ ضضٛی -قطور خٟاٖ افطٚظ
ذطاؾاٖ ضضٛی– قطور ٔطٚاضیس ؾٛظ
ذطاؾاٖ ضضٛی – آظٔایكٍا ٜازاض ٜاؾسا٘ساضز
ذٛظؾساٖ – ٔسیطیر ویفیر خٛٙب

تلفه

ومابر

آدرس

021-88979568-70

021-88957968

021-44987229

021-44980181

ا٘مالب
قٟط وطز ،قٟطن صٙؼسی ،قطور تطفاب
ؾثعٚاض 45 ،ویّٔٛسطی خاز ٜاؾسطایٗ
ٔكٟس ،ویّٔٛسط  14خاز ٜقٟطن صٙؼسی والذ ،زاذُ قٟطن٘ ،ثف ٔیساٖ زالـ ( ٔیساٖ ز)ْٚ
ٔكٟس ،قٟطن صٙؼسی زٛؼ ،فاظ  ، 2تّٛاض ا٘سیك٘ ،ٝثف ا٘سیك ،2 ٝقٕاض208 ٚ 207 ٜ
ٔكٟس ،خازٔ ٜكٟس -لٛچاٖ ،ضٚتطٚی قٟطن صٙؼسی زٛؼ ،وٛچٔ ٝكٟس زٚاْ
ٔكٟس ،قٟطن صٙؼسی طٛؼ ،ا٘سٟای فاظ  ،1تّٛاض صٙؼر ،تّٛاض زؼا ٖٚخٛٙتی
ٔكٟس ،خاز ٜوالذ ،قٟطن صٙؼسی ٔكٟس ،وٛقف قٕاِی 11
ٔكٟس ،تّٛاض ذیأْ ،ماتُ ٞسُ ٕٞا ،ازاض ٜوُ اؾسا٘ساضز
ذطٔكٟط ،خ خٟاٖ آضا ،خ چٟاضز ٓٞقطلی ،ج 17
ذطٔكٟط ،خ آضـ ،خ قٟیس خٟاٖ آضا ؾیعز ، ٓٞج  117وسخؿسی 6418654511 :

021- 56276325- 9

021 - 56276315

0381- 3342626- 9
0572 - 5280461- 3
0511 -2454351- 6
0511 - 5413006
0511 - 5420038
0511 - 5410693
0511 - 2453177
0511 -7682074- 6
0632- 4246961- 2
0632 - 4247172

0381 - 3342630
0571 - 2664434
0511 - 2453330
0511 - 5413008
0511 - 5420249
0511 - 5410693
0511 - 2454280
0511 - 7682073
0632 - 4246963
0632 - 4247173

ظ٘داٖ،ویّٔٛسط  4خاز ٜزٟطاٖ -ظ٘داٖ ،واضذا٘داذ ایطاٖ زطا٘ؿفٛ
لعٚیٗ ،قٟطن صٙؼسی اِثطظ ،فّى ٝز ،ْٚخ ٔیطزأاز غطتی٘ ،ثف خ قید تٟایی
ضقر ،تّٛاض أاْ ذٕیٙیٔ ،یساٖ ٔصّی ،واضذا٘ ٝالٔح ؾاظی خاضؼ قٟاب
ضقر ،قٟطن صٙؼسی ضقرٚ ،ضٚزی ا ،َٚخ قٟیس وال٘سطی
ٌیالٖ ،ضقر ،قٟط صٙؼسیٚ ،ضٚزی ا ،َٚذیاتاٖ قٟیس واضٌط ،واضذا٘داذ صٙؼسی ایطاٖ ضازیازٛض
آُٔ ،قٟطن صٙؼسی خٕكیس آتاز

0241 - 7260760- 5
0282- 2222262- 3
0131 - 6660077- 9
0131 - 3382767
0131 - 3382055-9
0121 - 3182020

0282 - 2222261
0131 - 6662873
0131 - 3382767
0131 - 3382054
0121 - 3183337

ذیاتاٖ احٕس لیصط ،ذیاتاٖ ٔمسؼ (چٟاضْ) ،خالن  12وس خؿسی 1514635913 :
ویّٔٛسط  17خازٔ ٜرصٛل وطج ،ذیاتاٖ ( 61زاضٚخرف) ،وٛچٞ ٝكسٓ ،ج24
خاز ٜقٟطیاض ،تؼس اظ ؾؼیسآتاز ،ظیطٌصض خُ تازأه ،ذیاتاٖ قٟیس احؿا٘ی ضازٔ ،دسٕغ زحمیمازی ػصط

آدرس و تلفه آزمایشگاه های همکار در خصوص برچسب اورژی
ردیف

وام آزمایشگاه

ٔ 61اظ٘سضاٖ  -قطور تطز٘ا
ٔ 62طوعی  -قطور الٔح ٘ٛض
ٔ 63طوعی  -قطور ػعیع ٔحٕسی
ٔ 64طوعی  -قطور قٟاب زٛقٝ

تلفه

ومابر

آدرس
ویّٔٛسط یه خازٌٌّٛ ٜا ٜت ٝتٟكٟط ،ضٚتطٚی واضذا٘ ٝآضزٔ 500 ،سطی غطب ٌٌّٛاٜ

0152 -6229680-85

0152 - 6226216

ؾا ،ٜٚقٟطن صٙؼسی وا ،ٜٚذیاتاٖ آظازی ،ذیاتاٖ  ،5خالن 20
اضان -قٟطن صٙؼسی قٕاض -1 ٜتّٛاض أیط وثیط -ذیاتاٖ صٙؼسٍطاٖ
ؾا ، ٜٚقٟطن صٙؼسی وا ،ٜٚذیاتاٖ تیؿر  ٚیىٓ ،ضٚتطٚی قطور ویف چیدؽ ،قطور قٟاب زٛق،ٝ

086- 42343211- 15
086 - 34130876

086 - 42342656
086 - 34130943

086- 42343951- 3

086 - 42343315

ج 39

ٞ 65طٔعٌاٖ  -ازاض ٜاؾسا٘ساضز اؾساٖ ٞطٔعٌاٖ

تٙسض قٟیس ضخایی  -آظٔایكٍا ٜوٕدطؾٛض

ٞ 66طٔعٌاٖ  -قطور آٔاج ٌؿسط تٙسض
ٞ 67طٔعٌاٖ – قطور چطذ ٝطثیؼر ؾثع
ٞ 68طٔعٌاٖ – ٔدسٕغ آظٔایكٍاٞی

تٙسض ػثاؼ  ،وٛی آظازٌاٖ ،آظازٌاٖ  ،24خالن 14
تٙسضػثاؼ ،تّٛاض خاؾساضاٖ ،خٙة ایطاٖ ذٛزض ،ٚؾاذسٕاٖ ؾدیس ،طثم ٝاَٚ
تٙسضػثاؼ ،اؾىّ ٝقٟیس ضخائی ،ؾاذسٕاٖ اؾسا٘ساضز قٟیس ضخائی

0761 - 3330563
3330558
0761 - 3330223

0761 - 3337237

0761 - 54264484
0761 - 4514259

0761 - 5426485
0761 - 4514258

